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RESUMO 

Este trabalho se constitui como um estudo sobre a dinâmica de organização do self de jovens 

do sexo feminino em cumprimento de medida socioeducativa de privação de liberdade. O 

foco desta investigação esteve voltado para os impactos da cultura de estigmatização e do 

cotidiano de violência (ainda, fortemente, presentes nos centros educacionais) sobre os 

processos de subjetivação das jovens submetidas a esse tipo de medida. Objetiva-se analisar a 

maneira como as jovens do Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota organizam um senso de 

“si mesmas” em meio às circunscrições estruturantes dos modos de interações discursiva 

característicos da única unidade, exclusivamente, feminina do Estado do Ceará. O texto dessa 

dissertação se divide em três blocos de análise, que fazem referência a elementos essenciais 

para uma abordagem histórico-cultural do self: a) os instrumentos-signos, propondo um 

mapeamento dos discursos e práticas institucionais da unidade; b) a interação discursiva 

“sobre si”, analisando o modo como as jovens se utilizam das ferramentas culturais ao falarem 

sobre si; c) o processo organizativo do self , lançando luz sobre os processos intramentais de 

negociação entre posicionamentos e “vozes” pessoais e coletivas que circunscrevem o 

desenvolvimento do senso “si mesmo” dessas jovens. O corpus da pesquisa foi composto por 

diário de campo construído a partir de Observação Participante e de videogravações de 

atividades propostas em Oficina Temática. Os critérios de participação da oficina foram: 

aceitação livre do convite; estarem sentenciadas a medida socioeducativa; terem o rótulo de 

“indisciplinadas”, tendo participado oito socioeducandas. O material produzido durante a 

oficina foi submetido a Abordagem Microgenética de análise. Como principais resultados, 

destacam-se que: os modelos de atendimento repressor-correcional e pedagógico-corretivo 

apontam para uma realidade socioeducativa em que atos de violência e práticas disciplinares 

se conjugam numa lógica corretiva que legitima o cotidiano violador de direitos de 

adolescentes; a violência e a estigmatização características dessa unidade assumem 

especificidades ligadas à questão do gênero feminino; a redução da diversidade de 

significações em ordenamentos morais evidenciados nas formas de falar sobre o “si mesmo” 

de maneira, marcadamente, conformadoras. Conclui-se que o atendimento de cunho 

correcional atua sobre a reificação do “si mesmo”, ao invés de facilitar a construção de 

significados e sentidos que possam, realmente, auxiliar as socioeducandas numa perspectiva 

de reconstrução de si.  

 

Palavras-chave: Medida Socioeducativa. Interação Discursiva. Self. Gênero feminino 



 

 

ABSTRACT 

 

This research forms a study about the self organization dynamics of female people to 

accomplish socioeducational measures liberty deprivation. This investigation is focused on 

culture of stigmatization impacts and daily violence (still, strongly, present in youth 

detention) on these teenage subjectivation processes. It intents to analyse the way how 

teenagers of Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota organize a self-concept, tangled in 

structuring constraints ,that features the specific types of discoursive interactions of the only 

Ceará feminine exclusive unity designed to accomplish restrictive and privative social-

educational measures. This dissertation content is divide in three analyses block, which 

reference to essential elements when it comes to a cultural-historical approach of the self: a) 

the instruments-signs, which enable the institucional discourses and practices mapping of the 

unity that teenagers are part of; b) the discoursive interaction about the "self", which enable 

the analyses of the way female young people use cultural tools talking about themselves; c) 

the self-organization process, which enable to enlighten the intramental negotiation processes 

between positioning e personal e collectives "voices" that constraint the development of the 

sense of self. The research corpus consisted of a field journal constructed from Participant 

Observation and video recordings of activities proposed in a Thematic Workshop. The criteria 

for the workshop participation were: invitation’s free acceptance; establishing of socio-

educational measures; and being labeled as "undisciplined". Eight teenagers participated. The 

material produced during the workshop was put into a Microgenetic Analysis approach. As 

main results, it is emphasized that: models repressor-correctional and educational-corrective 

service point to a socio-educational reality in which acts of violence and disciplinary practices 

combine a corrective logic that legitimizes the routine violation of adolescents rights; violence 

and stigmatization features of this unit are strongly related to the female gender issue; the 

diversity of meanings’ reduction in moral systems evidenced in the ways of talking about the 

"self" so markedly abided. We can conclude that the nature of correctional service acts on the 

reification of "himself", instead of facilitating the construction of meanings and senses, it 

could can really help those teenagers in the reconstruction process of the sense of themselves. 

 

 

Key-words: Socioeducational measures. Discoursive Interaction. Self. Gender.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse pela temática do “adolescente em conflito com a lei” surgiu da minha 

inserção gradual no universo do “atendimento socioeducativo” nos últimos seis anos. No 5
o
 

semestre da graduação no curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

ingressei como estagiário de psicologia no Juizado da Infância e da Juventude do Ceará, no 

setor de Liberdade Assistida (LA), onde construí minhas primeiras impressões acerca das 

legislações e da política de atendimento específicas para o adolescente autor de ato 

infracional.  

Nesse mesmo período, passei a integrar um grupo de pesquisa sobre narrativas 

autobiográficas de jovens autores de ato infracional, coordenado pela professora Idilva 

Germano do Departamento de Psicologia da UFC. A participação neste grupo me despertou 

grande curiosidade pelos significados e sentidos construídos por esses jovens sobre a 

realidade em que vivem, sobre suas experiências referentes ao “mundo do crime” e, 

principalmente, sobre a noção que constroem sobre si mesmos.   

Como psicólogo, atuei como técnico de um núcleo de liberdade assistida e tive a 

oportunidade de realizar atendimentos socioeducativos com inúmeros jovens, além de visitas 

domiciliares, visitas institucionais, podendo, em um só tempo, conhecer melhor o mundo 

particular dos socioeducandos em suas significações, bem como o contexto social e 

institucional em que estão inseridos. Posteriormente, fui convidado para o cargo de 

supervisor, para atuar na gestão do Programa “Se Garanta” da Secretaria de Direitos Humanos 

do município de Fortaleza (SDH), responsável pela execução das medidas socioeducativas em 

meio aberto, o que me possibilitou uma nova série de reflexões sobre a maneira como o 

atendimento socioeducativo se estrutura e é executado como política pública. 

Atualmente, minha participação nesse “universo socioeducativo” tem se limitado 

à representação política no grupo de discussão e trabalho promovido pela Secretaria do 

Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) – responsável pela gestão das medidas 

socioeducativas em meio fechado no Estado do Ceará – e na participação da comissão de 

monitoramento dos centros educacionais do Estado do Ceará composta por representantes do 

Fórum Permanente das ONGs de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
1
 - Ceará 

(FDCA) e coordenada do pelo Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDECA), 

                                                        
1
 O Fórum Permanente das ONGs de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - Ceará é uma 

organização, amplamente, reconhecida no município de Fortaleza por sua atuação na defesa intransigente dos 

direitos de crianças e adolescentes e no controle social das políticas públicas voltadas a esse público. 
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ambas atividades ligadas ao controle social da política de atendimento socioeducativo por 

parte da sociedade civil.  

Costumo dizer que foi da minha vivência nesses espaços distintos que surgiu essa 

pesquisa em suas problematizações. Atuar no campo do atendimento socioeducativo tem sido, 

para mim, igualmente, instigante e angustiante. Mais do que de um interesse, estritamente, 

acadêmico na temática do “jovem em conflito com a lei”, esse trabalho nasce de inquietações, 

de indignações: ele é fruto da minha implicação pessoal ante a violência, cotidianamente, 

perpetrada contra os jovens autores de ato infracional em cumprimento de medida 

socioeducativa.  

Em minha trajetória no universo socioeducativo, esteve sempre presente a 

percepção de uma forte cultura de violência que fere a dignidade desse grupo. Utilizo-me da 

palavra violência em sua amplitude de significações, me referindo a agressões físicas, 

torturas, humilhações, discriminação, estigmatização, exclusão social, contemplando o que 

poderia ser definido como violência física, psicológica, simbólica e institucional. Além do 

mais, ao mesmo tempo que forte e disseminada, tal cultura de violência apresentava 

assustadores contornos de naturalidade, legitimidade e, até mesmo, de  desejabilidade. 

Há uma espécie de circuito violento e perverso, que se expressa de formas 

diversas e se inicia antes mesmo desses jovens serem judicializados. Neste trabalho, não me 

proponho a aprofundar discussões sobre o cotidiano de violência que esses jovens vivenciam 

na crua  realidade de suas comunidades. Contudo, quando me refiro a este segmento social, é 

preciso ter em conta  que não falamos de um jovem abstrato, mas de um grupo, em sua quase 

totalidade, composta de jovens negros ou pardos, oriundos da classe empobrecida e 

moradores das grandes periferias.  

Autor ou não de ato infracional, ao jovem que atende a esse perfil, costuma ser 

dedicado um vasto repertório de práticas violadoras de seus direitos. Refiro-me, aqui, 

portanto: a agressões sofridas nas abordagens policiais; às condições vexatórias a que são 

submetidos no momento de sua apreensão; e ao descaso ante às determinações legais do 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL,1995), que normatizam as ações do 

Estado que precedem e sucedem sua judicialização, etc.  

Infelizmente, as “violências” não se encerram no âmbito jurídico. Após a 

determinação da sentença e a possível aplicação da medida de privação de liberdade, é que, 

no seguimento desse circuito, inicia-se outra série de violações, agora, engendradas pela 

instituição responsável pelo tratamento do adolescente autor de ato infracional: o centro 
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educacional. Precisamente, nesse ambiente socioeducativo, com suas representações e 

práticas institucionais, é que esta pesquisa ganha contexto e propósito.  

Minha aproximação com a realidade dos centros educacionais ou unidades de 

internação, como costumam ser chamadas as instituições responsáveis pela aplicação das 

medidas socioeducativas de privação de liberdade, se deu de forma progressiva.  No período 

em que atuava como psicólogo técnico do programa executor da LA, por vezes, eram 

requeridas visitas aos centros educacionais de acompanhamento ou estudo de caso de 

adolescentes em progressão de medida ou sob sanção de caráter repreensivo, por 

descumprimento da medida de LA. Quando passei a assumir o cargo de supervisor do 

programa, algumas reuniões ou grupos de discussões tinham os centros educacionais como 

sede, logo comecei a visitá-los com maior frequência.  

Já, nesse período, às impressões que me chegavam eram as de que o centro 

educacional se configurava como lugar de repressão e disciplina. Mesmo não fazendo parte 

do cotidiano institucional, ao interagir com os diversos atores daquele espaço ou mesmo ao 

transitar pelos corredores da unidade, era possível ver o modo como os instrutores se dirigiam 

aos internos, como esses seguiam em fila, tensos e de cabeça baixa, a maneira como eram 

feitas as revistas e como os técnicos se referiam aos socioeducandos de forma depreciativa e 

estigmatizante.  

Toda aquela rotina da instituição me fazia questionar sobre o caráter pedagógico 

que, supostamente, deveria ser o norteador das interações naquele espaço, nas posturas e 

práticas dos seus profissionais. Como um espaço tão carcerário poderia se dizer 

socioeducativo? Minha formação acadêmica, minha prática profissional, minhas leituras sobre 

socioeducação e o próprio texto do Sistema Nacional do Atendimento Socioeducativo 

(SINASE), me levavam a refletir e problematizar todo aquele cenário.  

Ao ingressar no Mestrado em Psicologia do Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da UFC, vinculei-me ao Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisa sobre a Criança 

(NUCEPEC), da UFC e me dediquei, de modo mais específico, à Liga de Direitos Humanos, 

um dos projetos de extensão desse núcleo. Pela participação nesse núcleo, fui convidado a 

integrar uma comissão coordenada pelo Fórum DCA para realização do “2
o
 Monitoramento 

do Sistema Socioeducativo: diagnóstico da privação da liberdade no Ceará”.  

Essa atividade de monitoramento consistiu em um levantamento de dados feito a 

partir de visitas realizadas por uma equipe formada por integrantes de organizações que 

defendem direitos de crianças e adolescentes. As 13 unidades socioeducativas que aplicam a 
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medida de privação de liberdade no Estado do Ceará foram visitadas. Foram investigados 

aspectos relativos   adequabilidade da estrutura das unidades e lotação dos dormitórios; plano 

pedagógico e atendimento socioeducativo; acesso   alimentação,   saúde,   educação,  ao 

lazer,   profissionalização e   convivência familiar e comunitária; integridade física e 

psicológica dos internos; atendimento e acesso   justiça, entre outros tópicos.  

Participar da realização desse monitoramento foi de fundamental importância para 

o delineamento dessa pesquisa tal como ocorreu. Inicialmente, meu projeto se propunha a 

investigar o processo de organização do senso de “si mesmo” de jovens sentenciados à 

medida socioeducativa de liberdade assistida. Minha experiência dentro da política de 

atendimento socioeducativo em meio aberto havia me aproximado da realidade violadora de 

direitos, comum aos “jovens em conflito com a lei”, e me feito atentar para a ineficácia das 

medidas socioeducativas no alcance de seus próprios objetivos: a ressocialização e a 

promoção da cidadania (BRASIL, 2006b). Todavia, uma aproximação mais direta com a 

realidade dos centros educacionais me fez mudar o leme desse processo investigativo em 

direção às medidas em meio fechado.  

Não era bem novidade, para mim, até então, o cotidiano de violência vivenciado 

por jovens autores de ato infracional. Durante minha curta trajetória na política de 

atendimento socioeducativo, presenciei diversas cenas de barbárie, que vão desde a invasão 

do local de trabalho por um grupo de extermínio em busca de um adolescente atendido pela 

equipe da qual fazia parte, a espancamentos de adolescentes “suspeitos”  a céu aberto, diante 

de uma plateia ávida por punição. Todavia, ao me inserir, de forma mais profunda na 

realidade dos centros educacionais do Ceará, me chamou muita atenção, não apenas a 

violência explícita, mas os modos sutis como era administrada dentro daqueles espaços que 

deveriam ser fundamentalmente pedagógicos.  

A cada nova visita, me percebia questionando: O que há de socioeducativo nesse 

espaço? Por que a realidade dos centros educacionais é tão distante do previsto pelo Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo? Por que tantas práticas violentas num ambiente 

que deveria ter suas atividades balizadas por princípios pedagógicos? Como absurdos desse 

tipo podem acontecer em espaços como esses? Eram muitas as inquietações. 

Nesse ponto, percebi-me, completamente, envolvido com o campo no qual viria a 

se desenvolver minha pesquisa. Já não me interessava investigar todo o “universo 

socioeducativo”, mas a parte dele onde, mais do que a liberdade, muitos outros direitos 

fundamentais eram duramente violados. Optei, portanto, por voltar minha investigação para a 
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realidade das unidades de internação responsáveis pela aplicação da medida de privação de 

liberdade.  

Destaco, desde já, que, apesar de ser uma temática muito interessante, a 

problematização da política pública de atendimento socioeducativo e o estudo do fenômeno 

da violência presente nos centros educacionais não se configuram como minha questão de 

pesquisa. O atendimento socioeducativo em suas práticas institucionais (estigmatização, 

vigilância, controle, dominação etc.) surge como contexto onde meu objeto se insere e ganha 

forma. Como psicólogo-pesquisador, meu interesse esteve voltado para a análise dos 

discursos e práticas institucionais que estruturam o cotidiano das unidades de internação, não 

como o cerne da minha curiosidade investigativa, mas como requisito metodológico 

necessário em uma abordagem adequada do meu objeto.  

Para um psicólogo histórico-culturalmente orientado (como costumo me definir), 

o objeto/sujeito de pesquisa e o contexto sócio-histórico em que se insere se apresentam como 

que amalgamados, sendo difícil investigar um, sem que, inevitavelmente, sejam revelados 

indícios do outro. Fixar-me em um dos pólos – socius ou psi – seria incorrer em deslizes 

reducionistas que devem ser evitados dentro da perspectiva adotada.  

Posto dessa maneira, essa pesquisa pode ser definida como uma investigação, cuja 

temática aborda as relações entre a situação específica de privação de liberdade e os processos 

de subjetivação de jovens submetidos a esse tipo de medida. Meus questionamentos se voltam 

para os impactos que a cultura institucional de privação de liberdade e o processo de 

estigmatização do adolescente em conflito com a lei (ambos, amplamente, disseminados nos 

centros educacionais) têm sobre o senso de “si mesmo” ou self dos indivíduos inseridos nesse 

contexto institucional.  

Neste ponto, julgo ser importante explicitar que, durante minha trajetória de 

pesquisa, optei por pesquisar a parcela feminina desse universo do “jovem em conflito com a 

lei”. Dentre as motivações, destaco: a sensação de estranhamento que senti ao entrar na 

unidade feminina (que descreverei melhor adiante); a pouca visibilidade que as jovens do 

sexo feminino recebem no sistema socioeducativo; e as acentuadas diferenças delimitadas 

pela questão do gênero no que se refere ao atendimento.  

Schuch (2010) e Silva (2002) apontam para a existência de particularidades no 

atendimento socioeducativo de jovens do sexo feminino e a necessidade de investigá-las. Elas 

acreditam que tais diferenças estariam ligadas às relações de gênero presentes em nossa 
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cultura, na qual o contexto da criminalidade encontra-se, fortemente, associado ao campo do 

“masculino”, tendo o papel feminino sido sempre muito ligado ao âmbito doméstico.  

Já que homens e mulheres são constrangidos a assumirem papéis sociais 

marcadamente diferentes em nossa cultura, acredita-se que os posicionamentos aos quais 

estão submetidos circunscrevem processos de desenvolvimento diferenciados para cada 

gênero. É tomado como objeto especial de investigação nessa pesquisa, as formas como tais 

diferenças se expressam nos modos de interação discursiva sobre o “si mesmo” dessas jovens 

no contexto de privação de liberdade e a maneira como tais significados e sentidos modulam 

organizações específicas de self.   

Em suma, este trabalho se constitui um estudo analítico sobre o modo como 

jovens do sexo feminino organizam seus sensos de identidade pessoal no contexto específico 

de privação de liberdade. Minha investigação esteve voltada para análise da interação 

discursiva sobre o “si mesmo”, especialmente, no que se refere aos fatores discursivo-

ideológicos implicados nos processos de organização do self das socioeducandas.  

Goffman (2008), em seu clássico estudo sobre a estigmatização de grupos, afirma 

que a construção de estigmas é um processo social que ocorre sempre que há “normas de 

identidade”. O estigma tem a função de marcar um indivíduo ou um grupo por meio de um 

processo de qualificação/desqualificação com o objetivo de justificar processos de exclusão e 

controle sociais. Como ocorre com outros segmentos, Wanderley (2008) propõe que a 

estigmatização do “pobre” e do “bandido” tem por objetivo sustentar tais processos por meio 

de uma ideologia que legitima sua inferioridade e uma imagem de perigo que, supostamente, 

representa à sociedade. Os estereótipos de uma identidade negativa são construídos sobre um 

sistema cultural de normas e valores que reforçam e reproduzem um ciclo perverso que 

desumaniza e “autoriza a expressão do desprezo e do medo e justifica as violências e penas 

que lhes infligimos.” (JODELET, 2008, p.64).  

Ao propor sua Teoria da Rotulação, Becker (2008) parte da premissa de que o 

“desviante” não pode ser categorizado como tal apenas a partir das características que traz 

consigo. O “desvio”, de forma resumida, é resultado das iniciativas de outrem e ocorre por 

meio de uma transação complexa entre indivíduo e um grupo social. É um processo social 

perpassado por uma grande variedade de contingências e, fortemente, influenciado pelos 

setores que detém poder em determinada estrutura social. Esses setores, ao imporem um tipo 

de designação específica a determinados indivíduos, também criam métodos institucionais de 

controle e tratamento voltados para os  “desviados” (BECKER, 2008).  
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Em suas teorizações sobre a questão do estigma e do rótulo, Goffman (2008) e 

Becker (2008), ao discorrerem sobre a questão identitária, enfatizam os modos como as 

identidades são culturalmente negociadas. A cultura, tal como busco apresentar, pode ser 

compreendida, ao mesmo tempo, como: repertório interpretativo, uma espécie de reservatório 

de representações que permitem dar sentido à realidade; e como lócus de negociação 

simbólica, uma arena onde significações duelam numa dinâmica definida por relações de 

poder. 

Bourdieu (2011), com a noção de “campo social”, define o espaço social como 

campo onde posições sociais se configuram por meio da luta pela imposição de significados. 

Esse campo é, basicamente, estruturado por relações de força, relações de poder que 

formatam estilos de vidas, que, por sua vez, organizam práticas sociais e demarcam 

posicionamentos individuais e grupais. Deschamps e Moliner (2009, p. 121) postulam que 

“[...] os indivíduos e os grupos ocupam lugares distintos e hierarquizados no espaço social [...] 

e os grupos dominantes, em virtude do poder de que dispõem, estão em condições de impor 

normas e representações aos membros dos grupos dominados”.  

Nessa mesma perspectiva, Goffman (2008, p. 116) afirma que, “A identidade 

social e pessoal são parte, antes de mais nada, dos interesses e definições de outras pessoas 

em relação ao indivíduo que a identidade está em questão”. Para ele, as identidades devem ser 

vistas como algo que se insere nas disposições que uma estrutura social estabelece para os 

participantes e não como uma propriedade individual dos sujeitos. Cada sociedade dispõe de 

elementos presentes na cultura que permitem categorizar pessoas e definir posições e papéis, 

que dão legitimidade aos diversos comportamentos, condutas e atitudes. É da cultura que 

surgem os discursos e representações identitárias, sendo o conteúdo dessas representações 

determinado pela natureza das relações que os grupos mantêm entre si (DESCHAMPS; 

MOLINER, 2009). 

É pressuposto fundamental desse trabalho que a problemática da identidade está, 

fortemente, ligada aos padrões de controle social exercidos sobre os sujeitos e aqueles que os 

cercam, sendo, portanto, os modos de estruturação social um aspecto constitutivo da 

identidade pessoal e social (BECKER, 2008, GOFFMAN, 2008, 2010, SAWAIA et al, 2008). 

A constituição identitária dos indivíduos mantém estreita relação com as formas como os 

agrupamentos sociais estão dispostos em uma determinada sociedade. Tendo em vista que 

essa disposição entre grupos não se dá ao acaso, mas segue um ordenamento pautado por um 

sistema de valores e crenças presentes na cultura, na busca de uma ampla compreensão dos 
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processos de construção das subjetividades, é preciso estar atento a seus determinantes 

históricos, econômicos, políticos e sociais.  

À semelhança das instituições totais investigadas por Goffman (2010), os centros 

responsáveis pelo atendimento socioeducativo de jovens em conflito com a lei costumam 

estruturar suas atividades com base no controle, na vigilância e na administração formal do 

dia-a-dia dos internos. O processo de institucionalização, nesse caso, ao mesmo tempo que 

balizado pelo estigma do “menor infrator”, reforça essa condição, dado que as práticas dentro 

das unidades se conformam na direção de manutenção do estigma do jovem como 

“delinquente” e “perigoso”. Esse processo costuma ter efeito sobre sua carreira moral,  

modificando seu sistema pessoal de crenças a respeito do mundo, dos outros e de si mesmo a 

partir de significações (im)postas pela instituição.  

As pessoas que têm um estigma particular tendem a ter experiências semelhantes de 

aprendizagem relativa à sua condição e a sofrer mudanças semelhantes na 

concepção do eu – uma carreira moral semelhante, que é não só causa como efeito 

do compromisso com uma sequência semelhante de ajustamentos pessoais. 

(GOFFMAN, 2008, p. 41). 

 

Dito que a socioeducação tem o objetivo de facilitar processos de construção de 

uma subjetividade baseada no desenvolvimento de novas competências relacionais visando à 

construção de um projeto de vida que não inclua a prática de novos atos infracionais: como 

seria possível pô-la em prática quando os sujeitos nas unidades socioeducativas estão 

inseridos em um contexto onde relações e práticas institucionais costumam ser construídas 

com base em conceitos estigmatizantes que reforçam o lugar de infrator-ameaça do 

adolescente atendido?  

Os processos de estigmatização em sua estreita relação com as práticas de 

violência dentro centros educacionais, são peça-chave no entendimento do fracasso do 

atendimento socioeducativo no Brasil. O que é esperado como “ressocialização” do jovem em 

conflito com a lei é que ele mude sua conduta e se insira na sociedade de um modo que não 

infrinja os códigos de convivência social. Todavia, apoiado na minha vivência profissional e 

na literatura crítica relativa à temática abordada, o que posso afirmar é que, ao invés disso, 

nos centros educacionais é instituída uma série de práticas que atuam de modo a reforçar o 

lugar do “jovem delinquente”. (LEITE; LEITE; BOTELHO, 2008, ROMAN, 2009).  

Parto da hipótese de que, por atuarem de modo a fortalecer a identidade de 

"bandido”, os processos de estigmatização dificultam a emergência de novas identidades 

possíveis, o surgimento de outras subjetividades pautadas na construção de um projeto de vida 
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que não mais incluíssem a autoria de atos infracionais. Mais do que uma reificação do “si 

mesmo”, Jodelet (2008) atenta para os efeitos negativos que estigmatização causa sobre a 

autoestima, uma vez que atua na promoção de uma autoimagem negativa de si.  

O estigma do “menor infrator”, além de contribuir para a manutenção do 

cotidiano violador de direitos dentro das unidades, se apresenta como principal barreira no 

processo de reconstrução subjetiva desses jovens, aspecto tido como essencial em sua 

trajetória de re-inserção social, no fortalecimento de sua cidadania e de seu empoderamento 

pessoal. É, precisamente, sobre a problemática da identidade do “menor delinquente” e as 

possibilidades de (re)construção subjetiva presentes na proposta socioeducativa, à qual as 

jovens em privação de liberdade estão submetidas, que esta dissertação de mestrado ganha 

sentido.  

A pesquisa que apresento trata-se de um estudo sobre o processo de organização 

do self de adolescentes do sexo feminino em cumprimento de medida socioeducativa a partir 

da análise dos modos de interação discursiva em contexto de privação de liberdade. A opção 

pelo foco sobre a interação discursiva relacionada ao “si mesmo” se fundamenta em uma 

concepção do psiquismo humano na qual a linguagem assume papel central nos processos de 

constituição subjetiva, permitindo uma compreensão dialética da relação constitutiva sujeito-

cultura (VYGOTSKY, 1991, 2000, 2005).  

Ao romper com uma concepção essencialista e mentalista de subjetividade, opto 

por uma compreensão do “si mesmo” ou self ancorada em um modelo histórico-cultural da 

mente. Partindo da premissa básica de que a constituição subjetiva se dá a partir de interações 

nas quais os sujeitos tomam parte (WERTSCH, 1993, 1999, VALSINER, 2012), é possível 

afirmar que a organização do “si mesmo” das jovens em privação de liberdade e as condições 

interacionais específicas do contexto socioeducativo não podem ser tomadas de forma 

dissociada.  

Congruente com a perspectiva histórico-cultural a ser aprofundada adiante, afirmo 

que entender a organização do “si mesmo” em contextos específicos, exige uma investigação 

sobre os modos como as interações discursivas se estruturam nesses espaços. Portanto, 

considero que uma compreensão adequada dos processos de organização do self dessas 

jovens, exige um olhar minucioso sobre os modos de interação discursiva presentes no 

cotidiano das unidades de internação.  

Na construção de um eixo analítico para o estudo dos processos de significação 

envolvidos na organização do “si mesmo” de modo relacional, múltiplo e dialógico, optei por 
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uma articulação entre: a perspectiva da Rede de Significações (RedSig) (ROSSETTI-

FERREIRA et al, 2004); o enfoque sociocultural para o estudo da Ação  Mediada 

(WERSTCH, 1993, 1999); e a concepção de Self Dialógico (HERMANS, 2001a, 2002, 2003, 

VALSINER, 2002, 2012). 

Ao propor uma concepção do desenvolvimento humano na qual os processos de 

mediação cultural ganham centralidade e circunscrevem trajetórias pessoais específicas, esses 

autores me permitiram abordar o modo como as socioeducandas organizavam um senso sobre 

“si mesmas” a partir das circunscrições presentes no “universo semiótico” estruturante dos 

discursos e práticas institucionais presentes no Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota 

(espaço considerado como contexto privilegiado do desenvolvimento do self das participantes 

dessa pesquisa).  

Por ter me favorecido uma abordagem dos processos de mediação semiótica 

moduladores do self em sua relação com aspectos socioculturais mais amplos, acredito que 

esse quadro teórico-metodológico me possibilitou um solo adequado para a construção de um 

estudo analítico histórico-cultural do processo de organização do self das jovens inseridas no 

contexto específico de privação de liberdade. 

O texto dessa dissertação se divide em três blocos de análise, que fazem referência 

a elementos que considero essenciais para uma compreensão histórico-cultural do meu objeto 

de pesquisa:  

a) os instrumentos-signos: a partir das categorias analíticas de matriz sócio-

histórica e rede de significações, proponho um mapeamento dos discursos e 

práticas institucionais presentes no ambiente socioeducativo; 

b) a interação discursiva “sobre si”: com o conceito de atividade mediada, analiso 

o modo como as jovens se utilizam das ferramentas culturais no 

empreendimento significativo de falar sobre si;  

c) o processo organizativo do self:  utilizando a categoria de Self Dialógico, lanço 

luz sobre os processos intramentais de negociação entre posicionamentos e 

“vozes” pessoais e coletivas que circunscrevem o desenvolvimento do “senso 

de si” dessas jovens.  

O primeiro bloco de análises privilegiou o material produzido durante a 

observação participante, consistindo numa tentativa de apreensão da “rede de significações” a 

partir de uma articulação entre os trechos de diário de campo e uma análise sobre a matriz 

sócio-histórica estruturante do locus onde a pesquisa se desenvolveu. O que proponho é uma 



21 
 
 
espécie de mapeamento dos discursos e práticas institucionais direcionados ao adolescente 

autor de ato infracional em privação de liberdade, com o objetivo de compreender a teia 

representacional onde se insere o meu objeto de pesquisa.  

A partir de uma contextualização histórica da política de atendimento do 

adolescente em conflito com a lei, proponho uma compreensão das práticas socioeducativas 

que englobou aspectos sociais, políticos e econômicos envolvidos na maneira como o Estado 

tem se ocupado desse público. Mais adiante, apropriei-me das contribuições teóricas de 

autores como Erving Goffman e Michel Foucault, que me auxiliaram na construção das 

análises sobre o ambiente institucional como um espaço de estigmatização, controle e 

disciplinamento.  

A primeira etapa desse trabalho foi de vital importância para que o meu objeto de 

pesquisa pudesse ser analisado de modo socioculturamente situado, tendo sido levados em 

consideração aspectos ideológicos e os mecanismos de opressão/dominação presentes nos 

campos interativos onde os sujeitos participantes se encontram. A análise sobre os modelos de 

atendimento que norteiam tais práticas institucionais me possibilitou a apreensão de 

elementos importantes da matriz sócio-histórica que estrutura a rede de significações presente 

no Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota, configurando-se como etapa fundamental para a 

compreensão do processo organizativo do self.  

Nos dois blocos subsequentes, as análises foram realizadas a partir do material 

produzido na oficina temática. Utilizei-me da abordagem microgenética para a análise do 

processo organizativo do self, sendo dada importância aos aspectos interpessoais e 

intrapessoais desse fenômeno nas singularidades das interações daquele contexto.  

De início, o meu interesse investigativo esteve voltado para os modos como as 

jovens construíram significações sobre si mesmas, tendo como foco as ferramentas culturais 

utilizadas na mediação da interação discursiva sobre o “si mesmo”, assim como as 

especificidades da dinâmica interativa presente no ambiente de privação de liberdade. 

Subsidiado pelo conceito de atividade mediada, direciono minha investigação para os 

aspectos interpessoais dessa construção de uma noção de “si mesmo” de forma compartilhada 

entre as jovens, bem como explicito a utilização da música como instrumento privilegiado 

para falarem sobre si mesmas. 

Já, no último tópico, analiso o processo de organização do self das jovens em 

privação de liberdade a partir da estruturação dinâmica e dialógica de posicionamentos, 

“posições-de-Eu” e “vozes coletivas”. Tendo a interação discursiva como possibilidade de 
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expressão do “si mesmo” em foco, foi dada atenção especial aos processos de circunscrição 

semiótica que modulam certas trajetórias desenvolvimentais de organização dos selves. Nessa 

última parte, salientei os aspectos discursivo-ideológicos implicados no processo organizativo 

do senso de “si mesmas” das jovens, procurando integrar análises realizadas durante toda a 

pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 
 
2 O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Essa investigação se caracteriza como uma pesquisa qualitativa (DE  IM; 

LI COL , 2006; MOLO , 2008) de cunho histórico-cultural, com foco na pesquisa-

intervenção (MARASCHIN, 2004, PAULON, 2005, ROCHA; AG IAR, 200 ). Os estudos 

qualitativos de vertente culturalista costumam valorizar aspectos descritivos e os processos de 

significação dos sujeitos inseridos em contextos específicos. Com o foco na singularidade do 

plano subjetivo, o que se busca é perceber suas conexões com aspectos da totalidade sócio-

histórica, proporcionando ao pesquisador uma melhor compreensão da interação, 

dialeticamente constitutiva, indivíduo-cultura.   

O próprio ato de pesquisar, segundo Molon (2008), não pode deixar de ser 

concebido como atividade humana e, portanto, uma ação, socialmente, mediada. E, como toda 

atividade mediada, a pesquisa se configura como prática social, política, ética e estética, que 

implica, necessariamente, a transformação tanto dos sujeitos envolvidos nessa ação (de forma 

direta ou indireta), como dos objetos de estudo e o do contexto onde se inserem.  

Como afirmam Rocha e Aguiar (2003), em investigações de base histórico-

cultural, há, costumeiramente, um distanciamento da tradicional postura positivista de 

pesquisa científica. Do mesmo modo, no decurso dessa investigação, busquei assumir uma 

“atitude de pesquisa” que me permitiu considerar minhas próprias “interferências” na relação 

sujeito pesquisador objeto de estudo não como um “erro de procedimento”, mas como 

condição inerente ao próprio processo de construção de conhecimento.  

Mais do que inevitável, o aspecto interventivo se faz bem-vindo, necessário e 

potencializador do empreendimento investigativo dentro da abordagem de pesquisa por mim 

proposta. Ademais, considero a opção pela pesquisa-intervenção também como uma 

expressão do meu posicionamento ético-político, já que, por adotar postura de defesa radical 

dos direitos de crianças e adolescentes, faço dessa investigação também uma possibilidade de 

atuação/transformação de ordem micropolítica da realidade dos centros socioeducativos no 

Ceará.  

A interação discursiva envolvida na organização do self – aqui compreendida em 

sua estreita relação com os modos de interação social – foi adotada como unidade de análise 

central dessa pesquisa. Mais precisamente, o foco esteve voltado para as interações 

específicas do cotidiano das adolescentes em privação de liberdade. Dentro desse universo 

significativo, foi dado privilégio aos usos da linguagem nas situações interativas envolvidas 
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na produção de sentido sobre o “si mesmo”. Em razão da complexidade do objeto e da 

necessidade de sistematização de dados advindos de diferentes recortes analíticos, a pesquisa 

teve seu processo de formação de corpus estruturado em dois principais momentos: um de 

observação participante de inspiração etnográfica e outro com a realização de uma oficina 

temática.  

Aos propósitos dessa pesquisa, considerei essencial o contato direto com o 

contexto e os atores em interação durante o processo de coleta de dados. A opção pela 

Observação Participante (MI A O, 2001) como técnica de produção de dados em pesquisa 

social, se deu por sua característica de facilitar o acesso a situações e dados advindos, 

diretamente, da realidade simbólica na qual os atores estão inseridos. Busquei com as 

observações uma melhor compreensão dos modos como os sujeitos atuam dentro da unidade, 

tendo a linguagem como principal instrumento mediador dessas interações. As interações 

discursivas ganham foco nessa investigação, tendo em vista sua estreita relação com as 

formas como interpretam a realidade, como constroem sentido sobre o mundo, os outros e 

sobre si mesmo. Para tanto, foi despendida uma atenção especial aos discursos e práticas que 

estruturam o cotidiano institucional da unidade pesquisada.  

O registro das observações foi realizado sob o formato de diário de campo. Tal 

material produzido se constituiu como parte imprescindível da investigação do fenômeno que 

busco abordar nessa pesquisa – o processo de organização do self –, uma vez que me permitiu 

compreender melhor o contexto onde as participantes da pesquisa estão inseridas. A 

apreensão de diversos elementos da rede de significações, com intuito de mapear esse 

complexo “universo semiótico”, foi de vital importância para análise de como as interações 

discursivas presentes nesse cotidiano institucional atuam nos processos de constituição das 

subjetividades das jovens em questão (ROSSETTI-FERREIRA; AMORIM; SILVA, 2000).  

A etapa da observação participante pode ser definida, então, como momento de 

coleta de dados para a construção de um mapeamento da “rede de significações” presente no 

Aldaci Barbosa, tendo sido dado ênfase aos elementos presentes nas interações discursivas 

sobre o “si mesmo” das socioeducandas. Aproximando-me do modelo etnográfico de 

inserção, tive, como objetivo, analisar os vários significados e sentidos que permeiam as 

interações entre os atores da instituição, procurando interpretar os mecanismos semióticos por 

meio dos quais determinadas significações sobre o “si mesmo” emergem ou são subsumidas.  

De acordo com a proposta da RedSig (ROSSETTI-FERREIRA et al, 2004), a 

“rede” não deve ser compreendida como uma entidade, mas como uma possibilidade de 
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apreensão de uma determinada realidade semiótica a partir da articulações de elementos 

circunscritores de trajetórias desenvolvimentais. No primeiro bloco de análises dessa 

pesquisa, referente às observações participantes, proponho uma análise de certos aspectos da  

“rede” através do conceito de “matriz sócio-histórica”.  

Tal como definida por Amorim e Rossetti-Ferreira (2004), a matriz sócio-histórica 

se apresenta como uma estrutura que impregna e atravessa os elementos de natureza semiótica 

de determinado contexto em questão, sendo composta por aspectos socioeconômicos, 

históricos, políticos e culturais. As análises da “matriz” foram construídas baseadas nas 

articulações entre trechos do diário de campo e categorias teóricas e empíricas que auxiliaram 

na compreensão dos mecanismos de controle institucional e as relações de poder que 

permeiam os discursos e práticas socioeducativos.  

A etapa posterior, referente   oficina temática, ocorreu somente quando a inserção 

do pesquisador no ambiente permitiu uma maior compreensão dos modelos de interação 

discursiva (em suas assimetrias, estigmatizações, circunscrições e “vozes”) presentes no 

ambiente de observação, no que se refere ao “si mesmo” das socioeducandas. Além disso, 

optei por realizar os encontros apenas quando, após uma aproximação progressiva, tivesse me 

tornado uma figura familiar aos atores da unidade como um todo. 

Os encontros foram planejados com a participação das socioeducandas, sendo 

permitido a elas incluir, modificar e retirar atividades segundo seus interesses. Ainda que a 

definição das atividades tenha sido tolhida em alguns momentos por atores diversos da 

instituição (uma vez que as reuniões aconteceram num ambiente, consideravelmente, 

restritivo) houve abertura suficiente para que os encontros fossem delineados de forma a se 

tornarem interessantes para as jovens. A postura assumida foi a de tentar alinhar os objetivos 

da pesquisa, com os interesses das jovens e as limitações impostas pela instituição. 

Felizmente, como as reuniões aconteciam sem a interferência de instrutores, houve um forte 

clima de liberdade, o que possibilitou que o grupo encontrasse sentido nas atividades e 

pudesse estar presente de maneira significativa. 

O planejamento dos encontros teve como norteadora a ideia de proporcionar  s 

participantes um espaço lúdico, no qual pudessem estar realmente engajadas. O intuito era o 

de proporcionar a interação discursiva das participantes entre si, principalmente, no que tange 

 s significações sobre elas mesmas – aspecto central dessa pesquisa. A condução da oficina se 

deu norteada por três eixos exploratórios distintos, no que diz respeito:  
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a) ao processo de significação das socioeducandas acerca do cotidiano de privação 

de liberdade no contexto socioeducativo (o que é o centro socioeducativo  

como é estar aqui?);  

b) ao processo de significação das jovens sobre si mesmas de modo coletivo 

(quem somos nós?);  

c) e ao processo de significação delas sobre si mesmas de maneira individual 

(quem sou eu?). 

Foi idealizada a frequência semanal para realização das atividades, mas diante das 

rotinas de atividades da unidade, tive que flexibilizar o cronograma da pesquisa. Ao todo, 

foram realizados oito encontros, sendo seis deles videogravados, seguindo o formato de 

oficina. O primeiro e o terceiro encontros não foram videogravados, por motivos que irei 

expor no tópico 2.4 em que descrevo as atividades da oficina temática. O papel do 

pesquisador/moderador foi desempenhado, por meio de ações dialogadas, no intuito de 

promover discussões grupais mediadas por materiais produzidos ou selecionados pelas 

jovens, de modo a abordar assuntos pertinentes à investigação. Reconhecendo os desafios que 

se apresentavam diante da tarefa de atuar como moderador das discussões ao mesmo tempo 

que pesquisador, optei pela companhia de uma auxiliar de pesquisa durante os encontros 

videogravados, a fim de viabilizar a realização de forma mais plena das atividades de 

facilitação do grupo e de registro da oficina em si. 

Por fim, para garantir o bom registro das atividades e garantir um espaço de 

acolhimento e sigilo para os participantes, pactuei com a direção da unidade um local 

adequado para a realização da oficina: a sala de audiovisual. Esse espaço atendeu aos 

requisitos da pesquisa, quais sejam: ser silencioso, para que fosse possível registrar as 

atividades com nitidez sonora; ser reservado, para que não houvesse interrupções das 

atividades; ter privacidade, para que as socioeducandas se sentissem   vontade e seguras para 

expor conteúdos pessoais e íntimos ou tecer comentários sobre a instituição – sendo de 

fundamental importância ter acordado com a direção a necessidade dos instrutores 

educacionais não estarem presentes no momento dos encontros.  

 

2.1 Local de pesquisa e grupo participante  

 

Nesta etapa de apresentação da pesquisa, considero importante justificar melhor a 

minha escolha pelo Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota como local para o 
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desenvolvimento da pesquisa. Após a definição de que os jovens em privação de liberdade 

seriam o grupo de interesse da minha investigação, de pronto, pensei em critérios para escolha 

do local de pesquisa como: unidades com grandes índices de violação de direitos, unidades 

com jovens com idade limite para permanência nas medidas (21 anos incompletos) ou que 

cometeram atos mais gravosos, unidades com o maior número de rebeliões, dentre outros 

critérios que, naquela etapa do meu percurso investigativo, pensei serem essenciais para a 

investigação do meu tema.  

Contudo, durante as atividades do monitoramento citado anteriormente, um dos 

centros educacionais a serem visitados me despertou especial interesse: o Centro Educacional 

Aldaci Barbosa Mota, a unidade de internação exclusiva para jovens do sexo feminino. Ao 

conhecer essa unidade, um questionamento foi imperativo durante toda a visita: porque essa 

unidade é tão diferente das demais  A primeira impressão que tive ao entrar no “Aldaci” 

(como a unidade costuma ser chamada), era a de que não se tratava de um “presídio”, tal 

como aparentavam os demais centros educacionais. Paredes cor-de-rosa, abundância de 

atividades e cursos, gentilezas, satisfações e sorrisos não correspondiam à realidade das 

unidades socioeducativas do Ceará.  

Após as visitas às instituições responsáveis pelo atendimento socioeducativo em 

meio fechado deste Estado, uma pergunta continuava ecoando: porque o Aldaci Barbosa Mota 

é tão diferente dos demais centros educacionais? Havia um grande contraste entre esse e os 

demais centros educacionais. Se o meu interesse estava voltado para os modos como jovens 

organizavam um senso de si mesmos ou self no contexto específico de privação liberdade, 

após conhecer a unidade Aldaci Barbosa, percebi que havia uma falha nessa pergunta, pois a 

realidade dos centros educacionais no Ceará não se mostrava mais homogênea como, 

inicialmente, pressupunha.  

Diante da diferença inusitada que se apresentava aos meus olhos, deu-se a 

curiosidade pela construção de sentido. O que justificariam tais diferenças? As peculiaridades 

dessa unidade se dariam em decorrência da especificidade do gênero atendido? Será que a 

administração da casa seria mais atenta e comprometida com a aplicação dos princípios do 

SINASE? Será que a diferença estaria na formação dos profissionais? Será que há mais 

recursos destinados a essa unidade?  

Talvez pelo ceticismo que me é característico, desde o início, a única explicação a 

me parecer plausível seguia em direção à hipótese referente à diferença de gênero. Mesmo 

porque, se as outras possibilidades se confirmassem, mais do que respostas, elas levantariam 
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outros “porquês”: por que, especificamente, uma administração diferente naquela unidade ; 

por que a formação de profissionais diferenciados ou a destinação de mais recursos, 

exatamente, para lá? De todo modo, as respostas possíveis para dar conta do porquê dos 

contrastes presentes naquela unidade acabavam direcionando o foco para o que é, sob todos 

os efeitos, a especificidade oficial da casa: o fato de ser uma unidade, exclusivamente, 

feminina.  

O fato da temática do “jovem autor de ato infracional” ser povoada quase que, 

exclusivamente, por representações do masculino não me causou estranhamento. Já havia 

entrado em contato com estudos que apontam para associações entre masculinidade e 

criminalidade. No entanto, me chamou atenção a escassez de referências, tanto pessoais como 

na literatura, sobre as “meninas em conflito com a lei”. Então, reconheci que minhas 

indagações de pesquisa encontravam-se ávidas por colonizar esse território que se apresentava 

novidade: o do feminino em conflito com a lei.  

Para responder sobre a diferença entre as práticas dentro dos centros educacionais 

a partir da hipótese de que essa peculiaridade seria resultado da diferenciação dos sujeitos a 

partir do gênero, percebi que não haveria outra forma de abordar essa questão que não 

passando pelo “feminino” dentro do “universo socioeducativo”. Confesso que, nesse 

momento, me senti sem referências para seguir com os questionamentos e suposições: afinal 

de contas, quem são essas jovens em conflito com a lei? (O que é dito sobre elas? Como elas 

“se dizem” ) E, mais do que isso: que atendimento socioeducativo (em suas representações e 

práticas) é esse quando não se trata deles, mas delas?  

Se o processo de estigmatização do “menor infrator” ganha concretude, de 

maneira privilegiada, através das práticas socioinstitucionais estruturantes do atendimento 

socioeducativo, considero bastante plausível supor que, no Centro Educacional Aldaci 

Barbosa Mota, por ser uma unidade feminina, tal processo opera de modo, no mínimo, 

diferenciado. Diante de uma “amostra” heterogênea dentro do meu universo temática do 

“jovem em privação de liberdade”, opto por explorar os impactos do cotidiano estigmatizante 

dos centros educacionais sobre senso de “si mesmo” ou self de jovens do sexo feminino. 

 

2.1.1 O Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota 

 

A presente pesquisa foi realizada no Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota, 

unidade responsável pela execução das medidas socioeducativas de semiliberdade, internação 
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provisória e privação de liberdade. Esta é a única unidade que atende, exclusivamente, 

adolescentes do sexo feminino no Estado do Ceará e foi construída para acolher um número 

máximo de 40 jovens entre 12 e 21 anos, que se encontrem em situação de conflito com a lei. 

Na data do inicio da oficina, o Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota acolhia 37 jovens, 

tendo havido uma pequena variação desse número em decorrência das liberações e novas 

admissões. 

Antes de iniciar a oficina temática, entendia como importante para a investigação 

proposta realizar um recorte da amostra a partir do tipo de ato infracional, dado meu interesse 

em compreender a ação dos circunscritores envolvida no processo de organização do self das 

jovens a partir de um “repertório semiótico” referente   criminalidade e ao atendimento 

socioeducativo. Tinha em mente que, por nem todas as socioeducandas terem sido 

sentenciadas por atos infracionais que caracterizariam uma trajetória pessoal de inserção no 

“universo do crime”, haveria a necessidade de um critério restritivo. Decidi, inicialmente, 

portanto, constituir o grupo de participantes com autoras de atos infracionais cometidos 

mediante grave ameaça ou violência   pessoa.  

Para um primeiro modelo de grupo, defini como critérios para participação das 

socioeducandas na oficina temática: disponibilidade para participar em todo o período de 

desenvolvimento da pesquisa; a concordância com as regras estabelecidas em grupo; 

cometimento de ato infracional mediante grave ameaça ou violência   pessoa (homicídio, 

latrocínio, sequestro, estupro e assalto a mão armada); estarem sentenciadas.  

Em diálogo com a psicóloga da unidade e a estagiária de psicologia numa reunião 

com o intuito de realizar um levantamento das jovens que atendessem aos critérios de 

participação do grupo, me dei conta da falta de adequação do terceiro critério – cometimento 

de ato infracional mediante grave ameaça ou violência. Se o meu propósito era o de 

composição de um grupo com determinado perfil de internas, a utilização de tal critério não 

fazia sentido do ponto de vista investigativo, além de se apresentar como completo 

contrassenso em relação ao meu posicionamento ético-político.  

Meu objetivo inicial (e ingênuo) era o de formar um grupo a partir de supostas 

semelhanças nas trajetórias pessoais das socioeducandas que pudessem me ajudar a inferir 

algo sobre elas. Porém, o que, do ponto de vista subjetivo, poderia ser definido a partir de 

uma tipificação de ato infracional? De repente, me senti como uma extensão da instituição, 

que constrói perfis a partir de graus de “delinquência” com o intuito de diferenciá-las e 

estigmatizá-las. Costuma ser papel das unidades, sob uma ótica disciplinar, a categorização e 
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a classificação das socioeducandas, distinguindo-as entre “perigosas” e “dóceis”, para uma 

melhor administração do controle institucional. Obviamente, não era meu objetivo propor 

algo dentro dessa perspectiva, contudo, pude perceber a permanência em mim de resquícios 

de uma racionalidade “disciplinar”, que impõe rotulações aos jovens em cumprimento de 

medida socioeducativa, reduzindo-os ao ato infracional a eles atribuído.  

Continuar naquela linha de raciocínio parecia coadunar o pensamento de que o 

cometimento de determinado ato infracional abrigaria uma relação necessária com tipos 

específicos de “subjetividades delinquentes” ou “essências criminosas”.  Isso iria se contrapor 

de forma direta à perspectiva teórica que embasa esta pesquisa, por tratar os delitos cometidos 

de forma descontextualizada e por desconsiderar a complexidade dos processos de 

subjetivação. Ademais, ainda estaria ignorando o fato de a probabilidade dessas jovens terem 

cometido apenas o ato infracional pelo qual foram sentenciadas ser bem pequena. Como se 

demonstrou no decurso da oficina temática, as jovens haviam realizado muitos outros atos 

infracionais pelos quais não estavam sendo responsabilizadas, tornando-se, portanto, 

completamente, inútil qualquer suposição consistente sobre aquilo que elas são a partir dos 

processos judiciais em seus prontuários.  

Com uma perspectiva mais crítica, poderia até ser suposto que, por 

compartilharem um rótulo comum devido à tipificação do ato infracional cometido, as 

práticas da instituição direcionadas a essas jovens possivelmente guardariam certa similitude. 

Inclusive, tal proposta iria ao encontro da minha hipótese central: de que os processos de 

estigmatização dentro das unidades modulam formas específicas de organização do self. 

Todavia, essa ideia não ganhou sustentação após o diálogo com a equipe de psicologia da 

unidade.  

O que eu pude perceber foi que, além da rotulação criada a partir do ato 

infracional ser apenas mais uma entre muitas, os processos mais intensos de estigmatização 

emergem junto às práticas disciplinares de vigilância e punição. As práticas disciplinares 

costumam ser administradas diante da perda do controle institucional sobre as jovens, quando, 

eventualmente, desobedecem regras, se negam a cumprir rotinas, se contrapõem à autoridade 

dos instrutores etc.  

Ainda mais forte do que a estigmatização vinculada ao ato infracional, recaía 

sobre as jovens “indisciplinadas” o rótulo de “incorrigíveis”. Entram em cena, neste 

momento, os estigmas da “indisciplinada”, “ruim”, “difícil”, “rebelde”, “delinquente”, “sem 

jeito”, “trabalhosa” e é, a partir deles, que costumam incidir os atos de controle e violência 
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sobre as jovens dentro do sistema socioeducativo. Tais estigmas imprimem uma forte marca 

sobre as socioeducandas, como se fossem portadoras de uma “essência má”, atuando, ao 

mesmo tempo, a partir de um efeito desqualificador e de reificação de suas identidades, 

definindo-as como as internas “sem solução”.  

Desse modo, por considerar mais adequado à investigação proposta, optei por 

compor o grupo participante da oficina temática tendo como critério o rótulo de 

“indisciplinadas” imposto  s socioeducandas pelos atores da unidade. Junto   equipe de 

psicologia, sondei quais as jovens consideradas mais “rebeldes” ou “trabalhosas”, cruzando 

relatos dos instrutores, de técnicos e dados advindos do “Livro de Ocorrências”, onde são 

feitas as anotações acerca de indisciplinas e as respectivas punições administradas diante de 

tais atos.  

 

2.1.2. Grupo Participante 

 

O grupo contou com a participação de oito adolescentes durante o período de   

videogravações da oficina, foram elas: Estela, Bia, Ivone, Brena, Talita, Carla, Andréa e Ana, 

obviamente, todos nomes fictícios. Apesar de oito jovens terem participado no total, o grupo 

contou com, no máximo, seis participantes por encontro. Talita e Carla foram liberadas da 

medida de privação de liberdade antes do esperado pela instituição, nas vésperas do quarto 

encontro da oficina, quando, então, Andréa e Ana passaram a fazer parte do grupo.  

A seguir, busco realizar uma caracterização do grupo a partir de uma breve 

descrição das participantes da pesquisa à guisa de apresentação das socioeducandas ao leitor. 

Não me detive a um apanhado mais detalhado de informações sobre jovens, por não se 

constituir como tarefa relevante para os propósitos dessa investigação, uma vez que não se 

trata de uma pesquisa focada em narrativas auto-biográficas ou de análises referenciadas nas 

trajetórias pessoais de vida de cada jovem.  

As jovens apresentavam algumas características em comum como: a cor parda ou 

negra; a residência em comunidades pobres da periferia de Fortaleza; o envolvimento com a 

prática de atos infracionais variados (além do delito pelo qual foram sentenciadas); o uso de 

drogas ilícitas (na maioria, maconha, cocaína e crack); experiência de agressões e abusos 

sofridos pelos agentes do centro educacional; o fato de terem tido algum tipo de experiência 

homossexual antes de chegarem à unidade (com exceção de Brena); atraso no processo de 
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escolarização e dificuldades perceptíveis de leitura e escrita; dentre outras características que 

julgo menos importante citar.  

Estela não recebeu esse codinome por acaso. Sem dúvida, ela se destaca como a 

“estrela” do grupo, sendo, inclusive, nomeada dessa forma por algumas colegas durante a 

oficina. Durante os encontros, foi a mais participativa das jovens e a mais colaborativa com as 

atividades da oficina, sempre incentivando o envolvimento das demais. No período da 

pesquisa, era a jovem que estava há mais tempo cumprindo medida socioeducativa na unidade 

e, por essa razão, possuía um status diferenciado diante das internas. Era chamada com 

frequência para participar de atividades fora da unidade, especialmente, quando era necessário 

representar a unidade em algum evento. Estela tem 17 anos, foi sentenciada por roubo e porte 

ilegal de armas, cursa o EJA III e participa da oficina de artes.  

Talita tem como características mais marcantes o bom humor e o talento para 

imitações e piadas. Era motivo de risada constante para as colegas. Fazendo uso de qualquer 

assunto que surgisse na oficina, ela era tida como a comediante do grupo. Às vezes, perdia a 

paciência, quando as discussões se estendiam ou se aprofundavam. Possui cabelo curtos, 

baixa estatura, voz rouca e trejeitos masculinos. Ela tem 16 anos, foi sentenciada por roubo, 

cursava o EJA I , participava da oficina de costura e adora jogar voleibol.  

Ivone veio do um pequeno município do interior do Ceará e foi sentenciada por 

furto qualificado. É evangélica e sente muita falta da família, que não pode visitá-la com 

frequência devido a distância entre as cidades. Dentre as jovens, era a que apresentavam 

maiores sinais de arrependimento em relação ao envolvimento com o “mundo do crime”. É 

bem reservada, tendo, por vezes, colocado limites claros às demais participantes, quando 

teciam certos comentários a seu respeito com os quais não concordava. Vive com sua 

companheira há mais de um ano e fala abertamente sobre sua orientação sexual lésbica. Ela 

cursa o EJA II, participa da oficina de bordado e frequenta os grupos de oração que 

acontecem na unidade.  

Carla era bem querida entre as colegas, sempre muito agradável e simpática. 

Quando foi liberada da medida, deixou muita saudade no grupo, sendo lembrada com carinho 

em diversos momentos. Ela tem 16 anos, cursava o EJA III e tinha um talento especial no uso 

da máquina de costura, destacando-se na oficina de que participava. Bem tranquila, porém 

sem muitas papas na língua, Carla foi a porta-voz de várias questões que incomodavam as 

socioeducandas dentro da unidade, denunciando de forma direta práticas de agressão física e 

abusos sexuais por parte dos instrutores educacionais. Ela é era inconformada com as posturas 
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de vigilância e controle dentro da unidade, que não permitiam as relações de afeto dentro da 

unidade. Carla foi sentenciada por roubo e liberada da medida antes do previsto.  

Bia tem 16 anos de idade, cursava o EJA II, participava da oficina de artes e é 

mãe de um bebê de 11 meses, que, atualmente, está sob os cuidados de sua família. Foi 

sentenciada por tráfico de substância ilícita e gosta de se denominar como alguém do “mundo 

do crime”, utilizando-se de gírias e outros marcadores identitários que remetem ao universo 

da criminalidade. Durante a oficina esteve sempre próxima de Estela, sua grande amiga no 

centro educacional. Em dupla, elas adoravam cantar e dançar, principalmente, ao som do 

reggae, sendo as participantes do grupo que mais fizeram questão de que a música estivesse 

mais presente nos encontros. Atuou, em algumas situações, como mediadora de conflito entre 

as socioeducandas, tendo um cuidado especial com o andamento das oficinas e com o clima 

entre as participantes do grupo.  

Brena era a mais sisuda do grupo, estando em muitos momentos alheia, como se 

não quisesse muito participar das atividades. Em alguns momentos, chegava a ter atitudes de 

boicote do grupo. Só passou a participar mais das discussões nos últimos encontros, quando 

as atividades estimulavam falas mais individualizadas. Ela tem 17 anos, foi sentenciada por 

roubo e tráfico de substâncias ilícitas. Participava da oficina de bordado, estava cursando o 

EJA II e gosta muito de jogar queimada. Em alguns momentos, fez questão de diferenciar-se 

das demais jovens quanto à orientação sexual, dizendo-se, estritamente, heterossexual.  

Andrea, facilmente, poderia ser confundida com menino. De estatura bem baixa, 

cabelos curtos, voz grave e comportamentos, tipicamente, masculinos. Falava abertamente 

sobre o relacionamento com sua companheira que a aguardava em casa quando fosse liberada 

da medida. Ela era bem extrovertida e gostava de fazer piadas com as participantes do grupo a 

todo momento, chegando em alguns momentos a ser inconveniente. Andrea tem 16 anos, foi 

sentenciada por furto qualificado, cursava o EJA I e participava da oficina de costura.  

Ana é a mais tímida e meiga do grupo. Com 15 anos, é também a mais jovem. 

Durante os encontros, apesar de sempre muito atenta, esteve mais como expectadora das 

discussões do que participante. Demonstrou-se bem sensível ao falar de relacionamentos 

amorosos de sua vida e da falta que a família fazia por não aparecer nos dias de visitação. Foi 

sentenciada por roubo, estava cursando EJA I e participando da oficina de bordado no período 

das videogravações. Foi apontada pelas colegas como uma ótima jogadora de futebol.  
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2.2 Formação do corpus e produção de dados  

 

O trabalho de formação do corpus de pesquisa, na perspectiva que adoto, não se 

configura como tarefa que se propõe única e definitiva; não se trata de uma “ida ao campo” 

para uma simples coleta de dados. Partilho da noção de “campo-tema” (SPI  , 200 ), que 

compreende o processo de pesquisa de maneira mais ampla e situada.  ma vez que, por estar 

imerso na temática de interesse desde a idealização da pesquisa, pode-se dizer que o 

pesquisador, desde  o início, já se encontra em campo. O que se busca, na verdade, é localizar 

o pesquisador nos “espaços de densidade”, onde o objeto em sua polissemia e polifonia 

características é dotado de uma visibilidade maior. 

Bauer e Gaskell (2002) propõem que o delineamento do corpus e a pesquisa 

empírica não devem se estruturar como etapas estanques e definitivas, mas a partir de uma 

dinâmica de circularidade. Inicialmente, a investigação empírica aliada   análise teórica, 

proporcionam um delineamento progressivo do corpus de pesquisa. Desse modo, partindo da 

organização de parte desse corpus, realiza-se uma nova e mais acurada investigação empírica, 

que possibilita um novo e mais apurado delineamento do corpus. É proposta uma mútua 

dependência entre o empírico e o teórico, sendo necessária uma reformulação constante da 

estrutura da pesquisa durante o processo de produção de conhecimento. 

Acredito que, dessa maneira, foi conduzida a formação do corpus dessa pesquisa. 

A minha primeira inserção (propriamente dita) no Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota, 

se deu por meio das atividades do monitoramento citado anteriormente. Tal atividade, apesar 

de não se caracterizar como uma pesquisa aos moldes acadêmicos, contou com uma zelosa e 

acurada sistematização dos conteúdos das entrevistas realizadas com diretores, técnicos, 

educadores e socieducandos, o que me possibilitou uma primeira aproximação com as 

crenças, representações, sentimentos e atitudes dos diversos atores que compõem o cotidiano 

das unidades de internação.  

Como relatado no início desse trabalho, somente após a primeira visita ao Aldaci 

Barbosa, é que comecei a me indagar sobre as particularidades do percurso socioeducativo de 

adolescentes e jovens em conflito com a lei do sexo feminino.  uais as especificidades do 

universo da jovem autora de ato infracional e seu percurso no sistema socioeducativo  De que 

modo as questões relativas ao gênero feminino perpassam as interações presentes nesse 

contexto? Em que aspectos os modos de interação discursiva são distintos dos presentes em 
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ambientes de privação de liberdade masculina  E que efeito essas diferenças teriam sobre os 

processos de significação subjetivação dessas jovens?  

Esses foram os principais questionamentos que nortearam o delineamento dessa 

investigação, direcionando seu foco para o segmento feminino e, por conseguinte, a 

realização da pesquisa na unidade citada. Após essa escolha, referências teóricas que 

abordavam categorias como “gênero” e “feminino” necessitaram ser incluídas nas análises em 

face da especificidade do público o qual decidi investigar.  

O corpus de análise foi composto pelos registros videográficos da oficina tendo o 

foco voltado para a interação discursiva, principalmente, no que toca às significações sobre o 

“si mesmo” das jovens. As análises foram realizadas a partir de trechos interativos que 

evidenciam aspectos que acredito serem importantes para compreensão dos processos de 

organização do self. Para tanto, os vídeos foram assistidos repetidas vezes e transcritos para 

possibilitar sua análise e composição do texto da dissertação.  

Após cuidadosa seleção dos trechos das transcrições, os registros em vídeo foram 

retomados para que fosse ser dada a devida atenção aos aspectos performáticos presentes nas 

interações. De acordo com a perspectiva discursiva bakhtiniana adotada nesta pesquisa (a ser 

detalhada melhor adiante), importa ao pesquisador compreender a fala em seus aspectos 

dialógicos. Mais do que o “falado”, como material de análise, importa para essa investigação 

o “como foi falado”, “para quem foi dito”, “embasado em que foi afirmado” e, 

principalmente, o que foi operado com a linguagem, que tipo de efeito foi produzido com o 

“dito”.   

 

2.3 Descrição das oficinas 

 

No primeiro encontro, preferi não utilizar de videogravação, pois imaginei que tal 

recurso pudesse interferir de forma negativa naquele momento inicial de aproximação com as 

socioeducandas. Nesse encontro, tivemos uma dinâmica de apresentação da pesquisa, das 

participantes e do pesquisador. Nele pude falar sobre a periodicidade e estruturação dos 

encontros, explicar as condições para participar da pesquisa, dentre outros pontos relativos ao 

aspecto operacional da oficina. Foi o momento das primeiras impressões e, desde então, 

procurei dar ênfase ao caráter co-construído da oficina e que haveria liberdade para 

participação e para expressarem-se de forma livre.  
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Para esse momento inicial de apresentação, fiz uso de três dinâmicas com objetivo 

de facilitar tal processo: a apresentação das jovens entre si e para mim; a apresentação da 

pesquisa; minha apresentação. Na primeira dinâmica, pedi às socioeducandas para escreverem 

em pedaços de papéis três características pessoais que lhes definissem bem. Após esse 

momento, pedi para que elas dobrassem os papéis, os colocassem dentro dos balões e os 

enchessem. Em seguida, ao som de uma música tocada com um aparelho de áudio, pedi às 

jovens que jogassem os balões para cima com o intuito de misturá-los e, sem que pudessem 

segurá-los com as mãos, os impedissem de tocar o chão. Em alguns segundos, em meio a uma 

algazarra, o primeiro balão caiu e foi pedido a uma das jovens que pegasse o balão caído e o 

estourasse. Sua tarefa seria a de ler as características escritas no papel e identificar a jovem 

que as tinha escrito. Desse modo seguiu-se a atividade, sendo requisitado às jovens em ordem 

que estourassem seu balão e descobrissem a quem se referiam as características postas no 

pedaço de papel que havia no balão que estava em suas mãos.     

A segunda dinâmica teve o intuito de apresentar a pesquisa em detalhes para as 

possíveis participantes. Eu preparei algumas perguntas-chave como “o que eu (pesquisador) 

estou fazendo aqui no Aldaci ”, “do que trata a essa pesquisa ”, “quem pode participar da 

pesquisa ”, “quais as condições para participar da pesquisa”, “o que vou ganhar com ela ”, 

dentre outras que ajudassem as jovens a compreender a pesquisa em seus aspectos 

operacionais. As perguntas estavam escritas em papéis que estavam amassados uns dentro dos 

outros, como folhas de repolho. Era pedido  s jovens que passassem o “repolho” enquanto eu 

tocava uma música com auxílio de um aparelho de som e disse que, ao interromper a música, 

a pessoa que estivesse com o “repolho” desamassaria uma das folhas e leria a pergunta em 

voz alta. Assim, cada pergunta foi respondida e detalhada a partir das perguntas 

complementares que as socioeducandas traziam.  uando respondi sobre as “condições de 

participação” da pesquisa, uma das jovens decidiu por sair do grupo, pois afirmou que 

gostaria de aproveitar os finais de semana no centro educacional de forma mais livre, sem 

compromissos com atividade alguma. No momento dessa dinâmica, percebi um especial 

interesse e agitação das meninas em relação à música (aspecto que ganharia centralidade no 

decorrer da oficina).  

Por fim, tivemos um terceiro momento mediado por uma última dinâmica: a 

dinâmica do baú. Na semana anterior, eu pedi a amigos próximos que me definissem em 

apenas uma frase e que as mandassem para mim por escrito via e-mail. Dei a eles a tarefa de 

responder esse questionamento sobre mim: “quem sou eu ”. Escolhi algumas das definições, 
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editei algumas delas, imprimi-as e coloquei-as dentro de um pequeno baú. No momento da 

oficina, refiz a pergunta: “ uem sou eu ”. Obviamente, as respostas foram bem limitadas ao 

meu papel de pesquisador-psicólogo. Então, iniciei uma discussão sobre nossas identidades, 

quem somos, como parecemos para os outros, como nos percebemos.  

Ao terminarmos esse primeiro diálogo, pedi para que cada uma abrisse o baú, 

pegasse um papel e lesse em voz alta. Dessa forma, começamos a conversar sobre mim, sobre 

minhas características, sobre a forma como meus amigos me percebem, meus defeitos, 

qualidades etc. Elas tiveram a oportunidade de confirmar, de discordar, de reforçar, de 

duvidar. O intuito dessa dinâmica foi de proporcionar uma ação que viria a se tornar 

primordial naquele espaço: o falar sobre o “si mesmo”. O objetivo era demonstrar que a 

exposição sobre questões pessoais era bem-vinda e seria conduzido de forma respeitosa e 

cuidadosa. Para tanto, dei o primeiro passo de exposição, para que as socioeducandas 

pudessem perceber que aquele era um terreno seguro para falar de assuntos que tocassem sua 

pessoalidade, sem tanto motivo para vergonha ou medos.  

O segundo encontro foi o primeiro a ser videogravado. Este foi preparado para 

exploração do primeiro eixo explicitado anteriormente, relativo ao processo de significação 

das socioeducandas acerca do cotidiano de privação de liberdade no contexto socioeducativo. 

A reunião foi dividida em dois momentos principais: uma dinâmica de dramatização e uma 

discussão sobre a unidade mediada por cartões com perguntas. No primeiro momento, foi 

escolhida uma das jovens para que ficasse no canto da sala, enquanto era explicado para as 

demais jovens como se desenrolaria a atividade. De início, disse para o grupo uma pessoa que 

trabalhasse na unidade. Feito isso, disse que elas teriam que se relacionar com a jovem que 

estava no fundo da sala como se fosse essa pessoa. Elas teriam que atuar diante da jovem que, 

por estar fora do grupo, não sabia que funcionário havia sido escolhido; teriam que interagir 

com ela de modo a ela conseguir adivinhar qual personagem da unidade ela estava 

representando naquele momento. O objetivo era que a jovem no fundo da sala conseguisse 

adivinhar “quem era ela” a partir da maneira como as outras jovens a estavam tratando. Foi 

um momento de muita animação e alegria das jovens, que se implicaram na atividade de 

maneira bem lúdica.  

Após esse momento, iniciamos a segunda parte do encontro. Dispus no chão da 

sala nove cartões, como num “jogo da memória”, com perguntas viradas para baixo 

relacionadas com o cotidiano de privação de liberdade no qual estavam inseridas. Eram 

perguntas como: “quais são as regras da unidade ”; “o que são instrutores educacionais ”; “o 
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que tem de bom e o que tem de ruim na unidade ; “o que é a tranca ”, entre outras. Esse 

momento foi bem fértil para a pesquisa, pois possibilitou um conhecimento da unidade a 

partir das significações das jovens, permitindo uma primeira exploração sobre o repertório 

significativo das socioeducandas sobre seu cotidiano na unidade. Durante todo o segundo 

encontro, as jovens me indagavam sobre o aparelho de som, praticamente, me intimando a 

trazer músicas para a reunião seguinte. Como a proposta do grupo era de abertura para 

formatações propostas pelas socioeducandas, recolhi sugestões de músicas para trazê-las na 

oficina seguinte.  

O terceiro encontro, diferente dos demais, aconteceu durante a semana e consistiu 

numa atividade de registro fotográfico do ambiente institucional. Iniciei o encontro dizendo 

que, após ter falado sobre o Aldaci Barbosa no encontro anterior, agora iríamos mostrar, 

através de fotos, o que era a unidade. Para isso, elas teriam que tirar fotos da unidade para, no 

encontro posterior, criar um painel de exposição das fotos. Separei as participantes em duplas 

e disponibilizei, para cada dupla, uma câmera fotográfica digital para que elas tirassem fotos 

do que elas achassem mais importante. A consígnia da atividade era: “Se vocês tivessem que 

apresentar o Aldaci Barbosa para alguém que nunca entrou aqui, como vocês fariam isso 

através de fotografias ” Foram disponibilizadas vinte fotos para cada dupla, sendo que elas 

deveriam decidir em duplas o que gostariam de registrar sobre a unidade. No fim dessa 

atividade, as câmeras foram recolhidas e as jovens voltaram para suas rotinas dentro da 

unidade. Este encontro, assim como o primeiro, não foi videogravado.  

A atividade proposta para a quarta reunião foi a de produção de uma “obra” que 

pudesse apresentar o Aldaci Barbosa. Foram disponibilizados às participantes cartolinas, lápis 

de cor, giz de cera, canetas hidrográficas e as fotos tiradas no encontro anterior, para que elas 

pudessem construir um painel que expressasse o que era o centro educacional. Neste dia, só 

estiveram presentes duas das participantes do grupo original e contou com a presença 

inesperada de duas novas participantes. O esvaziamento do grupo se deu por motivos 

diversos: uma das jovens foi liberada da medida antes do esperado, uma das jovens estava 

indisposta, outra estava lavando sua roupa e a outra optou por jogar vôlei no mesmo horário.  

A entrada das novas participantes, aconteceu de forma não-planejada, fruto de um 

mal entendido. Enquanto buscava saber o motivo da ausência das participantes, duas 

socioeducandas entraram na sala a convite de duas das participantes que compareceram à 

oficina. Quando retornei à sala, elas já estavam ouvindo música com as demais, se 

apropriando do espaço, das fotos e do material. Inicialmente, eu tinha requisitado às jovens do 
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grupo para chamarem as participantes que quisessem participar da oficina no presente dia. 

Elas entenderam que eu havia requisitado para que chamassem qualquer adolescente da 

unidade que quisesse participar. Diante da impossibilidade de conduzir a oficina com apenas 

duas jovens e do desejo das demais participantes de participar do grupo, senti que seria 

adequado incluí-las no grupo.  

O grupo ocorreu da seguinte forma, a atividade que antes seria proposta para as 

duplas que fizeram os registros fotográficos, se tornou tarefa de uma única dupla, que expôs 

as fotos para as duas novatas. Ao som das músicas que elas haviam pedido para que eu 

trouxesse, elas confeccionaram os painéis com fotos, frases e desenhos. A proposta inicial era 

a de que elas pudessem ter construído os painéis e apresentado no mesmo dia, porém, devido 

aos contratempos do início da reunião (a espera pelas jovens que não participaram), não 

houve tempo para a realização da segunda parte da atividade. Combinamos então de iniciar a 

oficina seguinte apresentando os painéis.  

Devido à grande ausência das socioeducandas no quarto encontro, achei 

importante iniciar o quinto encontro com uma conversa aberta com o grupo, uma espécie de 

avaliação da oficina. Algumas jovens justificaram suas ausências, outras disseram, 

simplesmente, que não estavam a fim no dia.  uando questionadas sobre “como fazer desse 

grupo um espaço legal ”, as socioeducandas foram unânimes: “música!”.  esse momento, me 

dei conta de que os instrumentos de mediação utilizados na oficina não estavam sendo tão 

atraentes para elas, não havendo, portanto, muito sentido para que participassem.  

Na verdade, desde o primeiro encontro, elas deixaram bem claro seu grande 

interesse por música e que a possibilidade de ouvir músicas que não poderiam ser tocadas na 

unidade se configurava como o grande atrativo da oficina. Acredito que faltou atenção da 

minha parte, como pesquisador, para o fato de que a música era o principal elemento que 

tornava aquele espaço significativo para elas. Desse modo, tomei as sugestões das jovens para 

uma nova formatação de grupo que se fazia necessário. Elas decidiram que os grupos 

subsequentes teriam a música como foco.  

Após essa discussão sobre o novo formato do grupo, conversei com as jovens 

sobre a possibilidade de entrada das novas participantes. Houve consenso de que elas seriam 

bem-vindas e que poderia ser algo, inclusive, positivo para o grupo. Encerrada a última pauta 

que havia estipulado, demos início a apresentação dos painéis. As exposições aconteceram de 

forma dialogada, com questionamentos do pesquisador e observações e explanações feitas de 

forma compartilhada. Durante a oficina, as socioeducandas se sentiram livres para comentar 
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sobre os trabalhos umas das outras e para ilustrar suas apresentações, ajudando a uma 

compreensão mais ampliada dos assuntos abordados.  

Ao se aproximar do fim do quinto encontro, pedi que cada uma delas escolhesse 

uma música para que pudéssemos discutir sobre os assuntos tratados por elas. Considero que 

a opção pela música como instrumento de mediação foi capaz de promover interações 

discursivas acerca do cotidiano das socioeducandas e de assuntos mais pertinentes para elas. 

No decurso dos encontros, foi ficando mais claro que o principal interesse das jovens em 

participar das oficinas residia na possibilidade de ouvir e dançar músicas de sua preferência (o 

que nem sempre era possível dentro na unidade). “Tio, trouxe o som hoje ” ou “Tio, você 

trouxe a música que eu pedi ” eram as primeiras frases dirigidas a mim quando adentravam a 

sala onde nos reuníamos.  

Durante os primeiros encontros, elas demonstravam muito mais interesse nas 

dinâmicas de aquecimento nas quais eu utilizava música em sua condução do que nas 

atividades da oficina propriamente dita. Resistiam para começar as atividades que eu 

propunha e tentavam apressar seu término, pois haviam percebido que durante a atividade que 

eu havia preparado para o encontro, a música não poderia ser tocada livremente. Elas 

cantarolavam com frequência, batucavam nas cadeiras e utilizavam-se de músicas para 

falarem sobre os assuntos levantados nos encontros.  

Por vezes, elas também utilizavam o recurso da paródia, de modo a incluir o nome 

da unidade, de pessoas importantes para elas ou mesmo os seus próprios nomes nas músicas. 

Aos poucos, percebi que elas estavam não apenas cantando músicas, mas expressando a si 

mesmas, utilizando a música como instrumento de mediação no processo de falar sobre si. 

Nesta etapa da pesquisa, percebi que a música poderia ser mais do que um recurso 

motivacional; poderia ser uma possibilidade interessante de exploração desse 

empreendimento discursivo e autoral que venho a chamar de processo  organizativo do self.  

No momento do quinto encontro, em que pedi para elas escolherem uma música 

de forma individualizada, estipulando que no encontro seguinte iríamos debater o conteúdo 

das faixas, já havia percebido que as socioeducandas costumavam me requisitar músicas que 

tratassem de seus cotidianos, que falassem delas de algum modo. De maneira geral, as 

músicas tratavam, basicamente, de duas temáticas principais: relacionamentos amorosos e 

“mundo do crime”.  

No sexto encontro, a condução do grupo se deu da seguinte forma: uma música 

era executada no aparelho de som e, em seguida, iniciava-se um debate sobre os temas que tal 
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faixa apresentava. A escolha por essa abordagem metodológica de pouca diretividade nos 

conduziu para a exploração de algumas das temáticas centrais abordadas nesta pesquisa, se 

mostrando bastante profícua para a produção de material de análise. As socioeducandas 

passaram a apresentar um maior grau de envolvimento nas discussões, facilitando as 

interações discursivas sobre o “si mesmo”, unidade principal de análise desta pesquisa.  

Ao encerrarmos essa atividade, as jovens avaliaram o grupo de forma bastante 

positiva e decidimos continuar com esse formato para o encontro seguinte, que seria o último 

da oficina. Antes de nos despedirmos, propus às jovens que escolhessem uma música que 

pudesse dizer algo sobre elas com a seguinte orientação: “escolham uma música que seja a 

sua cara”. O meu objetivo era proporcionar um espaço onde elas pudessem falar sobre si 

mesmas por meio de uma música que pudessem escolher.  

O sétimo encontro se deu da seguinte maneira: pedi para ficarmos em círculo, 

sendo que uma das cadeiras ficaria um pouco mais distante das demais, demarcando um 

espaço diferenciado. Avisei que tocaria uma música das que haviam sido requisitadas no final 

do encontro passado e que elas deveriam sentar na cadeira mais afastada quando escutasse a 

“sua música”. Assim, o grupo seguiu, com as socioeducandas alternando de lugar e 

proporcionando um debate a partir das significações que traziam sobre si mesmas. Acredito 

que pela maior intimidade gerada pelas participantes do grupo durante a oficina, nesse último 

grupo, os relatos das jovens trouxeram conteúdos mais íntimos, repletos de conteúdos 

emocionais.  Encerrada a atividade, demos início à nossa festa de confraternização, com 

muitas risadas, abraços, dança e, como seria de se esperar, com muita música.  

 

2.4 Processo de análise de dados 

 

O material produzido durante a oficina temática foi bem extenso, totalizando 

quase 10 horas de videogravações, 4  fotografias e   painéis com colagens em papel madeira. 

Considero as produções das socioeducandas feitas durante os encontros como um material 

rico em significações de suas vivências, sendo possibilitado ao pesquisador sua utilização 

como mediadores das interações discursivas durante os encontros. Assim, o foco dessa 

pesquisa não esteve voltado para análises dessas produções; ele esteve voltado para a 

interação discursiva envolvida na organização do self, podendo ser observada em diversos 

momentos da oficina.  
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Para Bakhtin (2012, p.127), “[...] a verdadeira substância da língua não é 

constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica 

isolada [...] mas pelo fenômeno social da interação verbal [...]”. Tomando a interação 

discursiva como unidade de análise fundamental dessa pesquisa, o meu foco investigativo 

residiu no processo de enunciação de maneira mais ampla, em seus aspectos ideacionais e 

performáticos, englobando, inclusive, os movimentos do corpo, as expressões da face, os 

recursos retóricos, as figuras de linguagem, as entonações. Por essa razão, o uso do registro 

em câmera de vídeo das atividades foi essencial por permitir a análise dos aspectos 

enunciativos da interação discursiva, já que dá visibilidade aos processos de construção, 

negociação e comunicação dos significados e sentidos produzidos no plano intersubjetivo.  

Aos registros videográficos, Rossetti-Ferreira, Amorim e Silva (2000) 

recomendam ainda, sua combinação com métodos de observação participante de caráter 

etnográfico, da maneira que proponho nessa pesquisa. O objetivo dessa combinação de 

métodos é acessar conteúdos de contextos que não podem ser capturados nas gravações, 

permitindo ao pesquisador perceber relações entre significados e sentidos produzidos em 

diferentes espaços interativos e os processos de constituição das subjetividades humanas. 

Adoto, para esta pesquisa, uma proposta metodológica na qual a valorização de aspectos 

singulares não significa a perda de uma visão ampla e vice-versa; sendo tal posição possível 

por meio da escolha do trechos de discursos sobre o “si mesmo” como vestígio passível de 

análise e que carrega consigo um conjunto de aspectos coletivos e singulares entrelaçados. 

Ao articular uma compreensão histórico-cultural e semiótica do psiquismo 

humano   investigação dos processos discursivos de constituição das subjetividades, tal como 

Góes (2000) e Molon (2008) realizam, propus a utilização da análise microgenética aliada a 

teorias enunciativo-dialógicas. Diante da proposta de analisar o discurso construídos pelas 

jovens internas sobre si mesmas, buscou-se, a partir de um olhar micro sobre os processos de 

construção de significado e sentido sobre o “si mesmo”, dar visibilidade ao entrelaçamento 

desses elementos com mediações histórico-culturais, com uma compreensão dialógica dos 

discursos individuais e coletivos. 

Ao tomar a interação discursiva como unidade de análise, busquei perceber o self 

em sua relação com os modos de expressão de si no processo interativo, a partir das 

categorias teóricas como: papéis sociais, circunscritores, posicionamentos e “posições-de-
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Eu”.

2
 Aos moldes da perspectiva teórico-metodológica exposta por Amorim e Rossetti-

Ferreira (2008), uma abordagem microgenética perpassada por concepções dialógico-

discursivas, me auxiliou na investigação dos condicionantes histórico-culturais implicados na 

emergência de certas “posições-de-Eu” no sel  dialó ico; a maneira como se dá esse 

movimento fluído de alternância das “vozes”; e como as relações de poder constituintes dos 

modos de interação discursivas presentes na unidade de internação investigada estão 

relacionadas aos processos desenvolvimentais de estruturação do “si mesmo” das jovens em 

atendimento socioeducativo.  

Como categorias empíricas, se destacaram os papéis sociais, posicionamentos e 

“posições-de-Eu” relacionados ao “ser-bandido” e ao “ser-mulher”, aspectos observados 

como centrais do senso de “si mesmas” das socioeducandas. O mapeamento das significações 

presentes na “rede” e na “matriz” que estruturam o “universo semiótico” do Aldaci Barbosa e 

a análise das interações discursivas referentes ao “si mesmo” das socioeducandas apontaram 

singularidades presentes no modo como significados e sentidos relacionadas à criminalidade e 

ao gênero feminino são conjugados dentro do centro educacional.  

As análises tiveram como foco compreender correlações entre os processos 

sociais de estigmatização do “menor delinquente” e de dominação/opressão de gênero e os 

processos semióticos de circunscrição envolvidos na organização do self das socioeducandas. 

Nesse empreendimento analítico, foi dado destaque à dinâmica de negociações 

socioculturalmente estruturada de posicionamentos e “posições-de-Eu”, tanto no planos 

interpsicológico, como no plano intrapsicológico.  

Por fim, considero importante salientar que a análise microgenética exige uma 

descrição da situação analisada em seus pormenores, além da contextualização, de forma 

rigorosa, das condições de produção do corpus de pesquisa (ROSSETTI-FERREIRA; 

AMORIM; SIL A, 2000). Ao afirmar que a experiência humana está entrelaçada ao contexto 

cultural, nesse tipo de pesquisa, é necessário destacar também o fato de que o pesquisador, 

mesmo assumindo uma posição crítica, encontra-se implicado no processo de investigação de 

uma forma não-neutra.  

Dessa forma, a contextualização do pesquisador é de extrema relevância, uma vez 

que se constitui parte da investigação. Como ser social que é, o pesquisador desenvolve um 

olhar e tece suas considerações a partir de um lugar, sociohistoricamente, delimitado a partir 

                                                        
2
 Trata-se de uma tradução proposta pelo autor do termo “I-position” utilizado de forma ampla nos escritos 

teóricos de Hubert Hermans sobre o Self Dialógico.  
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das relações que estabelece com os demais na cultura onde está inserido. Ele não está 

dissociado da realidade do fen meno que estuda, tendo um papel ativo na produção de 

conhecimento: o corpus não é algo que se coleta, mas que se produz no ato de pesquisar.  
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3 UMA ABORDAGEM HISTÓRICO-CULTURAL PARA A ANÁLISE DO 

PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DO SELF NO CONTEXTO 

SOCIOEDUCATIVO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 

 

A proposta de uma abordagem histórico-cultural do self ou “si mesmo” se 

embasa, fundamentalmente, no pensamento do teórico russo Lev Semenovich Vygotsky, que 

inaugura uma perspectiva em psicologia na qual o funcionamento psicológico, tipicamente 

humano, é concebido como um fenômeno intrinsecamente social. De maneira resumida, 

assume-se, nesse trabalho, que as funções psicológicas superiores têm sua gênese nas 

interações entre os sujeitos e os ambientes socioculturalmente estruturados onde estão 

inseridos.  

Sobre o processo de formação da estrutura social da personalidade, Vygotsky 

(2000, p.151), afirma que “Todas as funções psíquicas superiores são relações interiorizadas 

da ordem do social [...] Sua composição, estrutura genética e modo de ação, em uma palavra, 

toda a sua natureza é social [...]”. Ao postular sobre a constituição do indivíduo, com a 

afirmação de que as funções mentais superiores são relações sociais internalizadas, Vygotsky 

aponta para o ato de significação como meio de conversão das relações entre as pessoas em 

relações semióticas “dentro” delas.   

A natureza semiótica dos signos permite que, por meio dos atos de significação, 

aquilo que se encontra ligado à subjetividade humana e à identidade pessoal adquira traços 

tipicamente culturais. A transformação do homem em um ser cultural se dá pela conversão 

das significações culturais em significações pessoais, sendo a mediação semiótica o núcleo 

desse processo, haja vista sua capacidade de promover a transição de ações compreendidas  

no plano interpsicológico para o dos processos intramentais (SMOLKA; GOES; PINO, 1998).  

O ato de significação transforma em subjetivo o que antes era social; o que era 

regra social imposta ao indivíduo converte-se em valores e princípios orientadores de sua 

própria conduta. Como afirma Vygotsky (2000, p. 150): 

Toda função psíquica superior foi externa por haver sido social antes que interna; a 

função psíquica propriamente dita era antes uma relação social de duas pessoas. O 

meio de influência sobre si mesmo é inicialmente um meio de influência sobre os 

outros, ou o meio de influência de outros sobre o indivíduo.  

 

A Lei Geral do Desenvolvimento Cultural postula que, toda função no âmbito do 

desenvolvimento cultural aparece em duplicidade, primeiro entre pessoas e depois dentro do 

sujeito. A partir dessa regra fundamental, afirma-se a existência de uma estreita conexão entre 
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os processos e estruturas específicos das funções interpsicológicos e intrapsicológicos, além 

do papel do signo na promoção das interações entre os sujeitos e na formação da atividade 

mental.  

 ão que as relações sociais sejam, de fato, transportadas para “dentro” do 

psiquismo humano, as funções psicológicas superiores não são uma cópia simples e direta dos 

processos sociais organizados. Acontece que, a partir do processo de internalização, é 

possibilitada aos sujeitos a reconstrução da atividade no plano psicológico por meio da 

mediação simbólica. 

A transição ou conversão genética de tais funções e estruturas entre os planos 

inter e intrapsicológicos ocorre a partir de dois processos básicos: a internalização da 

atividade social através dos processos de domínio e apropriação; a externalização do processo 

mental com a atividade significada, na qual o sujeito, invariavelmente, imprime subjetividade 

e singularidade. Em uma dialética constitutiva sujeito-cultura, na medida em que indivíduos 

interatuantes produzem/transformam a cultura, normas e práticas sociais passam a afetar a 

própria natureza dos processos psicológicos.  

Como projeção da trama complexa das relações nas quais os sujeitos se inserem, 

tais funções mantém no plano pessoal, por meio dos processos de significação, o mesmo 

modelo dos princípios constitutivos das relações sociais de uma sociedade. (PINO, 2005) As 

funções psicológicas superiores, portanto, refletem a maneira como os indivíduos se 

posicionam uns em relação aos outros nos sistemas de relações sociais de uma determinada 

cultura. É por meio das interações sociais que os diversos papéis/contra-papéis e 

posicionamentos são definidos, aprendidos, transformados e negociados ao longo do 

desenvolvimento singular de cada indivíduo. 

Mais especificamente, a partir do processo de internalização, pelo qual signos 

externos transformam-se em internos, é que se opera, nos seres humanos, a constituição 

cultural dos processos psicológicos. De acordo com Teoria Histórico-Cultural da Mente, no 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores (tipicamente humanas e especificamente 

culturais), a linguagem assume papel central, por atuar, em um só tempo, como elemento 

estruturante dos processos comunicativos (fundamentais às relações sociais), e no processo de 

formação da conduta cultural da personalidade (VYGOTSKY, 1991, 2000, 2005).  

A linguagem e outros sistemas de signos atuam como mediadores de toda ação 

humana, sendo, precisamente, a extensão do conceito de atividade mediada para a mediação 

simbólica, a chave para compreensão da gênese das funções mentais superiores. É, 
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exatamente, essa propriedade semiótica da atividade mediada por signos que permite a 

identificação de correlações entre estruturas e processos específicos das funções 

intrapsicológicas e seus precursores genéticos no plano interpsicológico (VYGOTKSY, 1991, 

WERTSCH, 1999).  

A afirmação de que a consciência deriva da vida social se fundamenta na ideia de 

que ação humana tanto no plano individual como no social é mediada por ferramentas e 

signos. É pressuposto básico deste trabalho que uma aproximação histórico-cultural do 

fenômeno psicológico só seria possível com  a compreensão da produção de significados e 

sentidos, da atividade humana simbolicamente mediada, processo sobre o qual, 

primordialmente, ocorre a constituição social dos sujeitos em sua dinâmica interativa com a 

cultura. 

Ao eleger a cultura como fator que possibilita a emergência das funções 

superiores, Vygotsky caracteriza o desenvolvimento psíquico como desenvolvimento cultural, 

definindo a consciência humana, como processo histórico-cultural. Partilhando da concepção 

de que as funções superiores, em sua estrutura genética e formas de mediação, conserva o 

funcionamento de interação social, seria correto afirmar que  a aquisição de uma “consciência 

de si” ou “noção de si mesmo” se configuraria, como resultado não de um processo 

individual, de contornos essencialistas ou mentalistas, mas como produto do processo 

desenvolvimental que se dá na interação eu-outro (ou sujeito-cultura).  

De acordo com Wertsch (1993), uma abordagem sociocultural da mente se 

estabelece sob o pressuposto básico de que toda ação humana  – incluindo a atividade mental 

dos processos superiores – se dá de forma mediada, o que nos leva a reforçar que o fenômeno 

psicológico só pode ser compreendido em seu caráter situado. Se a consciência humana tem 

sua base na vida social, para compreender o fenômeno psicológico, torna-se imprescindível 

um empreendimento investigativo sobre suas origens nos processos externos da vida social, 

nas condições sócio-históricas concretas da existência dos indivíduos.  

Vygotsky (1991), ao postular que os signos são mediadores usados com 

propósitos sociais, proporcionou, por meio da análise das origens interpsicológicas do 

fenômeno psi, um ponto de partida para a compreensão das formas de mediação semiótica no 

plano intrapsíquico. Contudo, apesar de atentar para a importância da investigação das origens 

sociais das funções mentais a partir da mediação semiótica, em seus estudos empíricos, 

Vygotsky não conseguiu resolver diversas questões referentes ao papel da cultura no 

estabelecimento das funções psicológicas superiores. (ROSSETTI-FERREIRA et al, 2004).  
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Como afirma Wertsch (1993), Vygotsky não logrou êxito na proposição de uma 

abordagem genuinamente cultural dos processos mentais, tendo em vista o pouco esforço 

despendido na compreensão de como cenários históricos, culturais e institucionais atuam 

sobre as diversas configurações da atividade humana mediada. Ao focar seus estudos nas 

habilidades de escrita, contagem e linguagem, ele propôs uma noção de cultura relativamente 

limitada, deixando de lado toda uma série de processos socioculturais mais amplos.  

Por outro lado, Valsiner (2012) destaca que Vygotsky não se deteve de forma 

minuciosa às propriedades semióticas do signo, em seu papel mediador e regulador dos 

processos intrapsicológicos. Pouca atenção foi dada aos mecanismos regulatórios dos 

marcadores semióticos, principalmente, no que diz respeito à experiência vivida e ao senso de 

identidade. De fato, a obra de Vygotsky, apesar de extensa, foi fruto de uma trajetória 

acadêmica, igualmente, brilhante e curta, não havendo tempo suficiente para o 

aperfeiçoamento de sua teoria.  

A dificuldade histórica da Psicologia do Desenvolvimento em articular os 

processos desenvolvimentais e os contextos sociais, no que diz respeito às micro e macro-

relações, tem proporcionado amplo espaço para o desenvolvimento do pensamento de 

Vygotsky por pesquisadores em todo o mundo (AMORIM; ROSSETTI-FERREIRA, 2004). 

Há uma série de teorias contemporâneas que, amparadas no pensamento de Vygotsky, têm 

buscado, ao seu modo, preencher lacunas, resolver contradições ou mesmo desenvolver 

conceitos incipientes da Teoria Histórico-Cultural da Mente.  

O próprio conceito de self  não foi abordado por Vygotsky em sua obra. Assim, 

em minha busca pela construção de uma proposta analítica do self ou “si mesmo” histórico-

culturalmente orientada, encontrei na articulação entre a perspectiva da RedSig (ROSSETTI-

FERREIRA et al, 2004), da Teoria da Ação Mediada (WERTSCH, 1993, 1999) e do conceito 

de Self Dialógico (HERMANS, 2001a, 2002, 2003, VALSINER, 2002, 2012) uma 

possibilidade interessante para compreensão do meu objeto – o self  ou o processo 

organizativo do senso de “si mesmo” – a partir de uma perspectiva vygotskyana.  

Essa articulação teórica me auxiliou na estruturação dessa pesquisa a partir de três 

principais empreendimentos investigativos:  

a) um mapeamento dos discursos e práticas institucionais direcionados ao 

“adolescente autor de ato infracional”, a fim de apreender a matriz sócio-

histórica que estrutura a rede de significações (em seus elementos 

circunscritores) presente no Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota;  
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b) uma investigação sobre a interação discursiva como campo de expressão do “si 

mesmo”, tendo como foco os processos de mediação específicos das interações 

que estruturam o contexto institucional de privação de liberdade;  

c) uma análise do processo de organização do senso de “si mesmo” ou self, a 

partir da estruturação dinâmica de posicionamentos, “posições-de-Eu” e 

“vozes”.  

 

3.1 Aproximações prévias com o contexto socioeducativo 

 

Como explanado, anteriormente, no tópico referente   metodologia, o trabalho de 

formação do corpus não se propõe linear e definitivo.  uando se trata da “ida ao campo” no 

período da coleta de dados, é importante ter em mente que o pesquisador, de um modo ou de 

outro, já se encontra em contato com a realidade pesquisada. Em consonância com a noção de 

“campo-tema” (SPI  , 200 ), entende-se que o investigador, imerso que está em sua 

temática de interesse, entra em campo bem antes da inserção, propriamente, dita.  

No caso dessa pesquisa, aproximações prévias foram feitas tanto no plano da 

literatura referente à temática (no que diz respeito à levantamentos e diagnósticos 

comparativos referentes à realidade dos centros educacionais), como na concretude da 

inserção no espaço pesquisado. Foi durante uma atividade (que não teve ligação com essa 

pesquisa de mestrado), da qual tive a oportunidade de participar e que teve como produto o 

relatório do “2
o
 Monitoramento do Sistema Socioeducativo” (CENTRO DE DEFESA DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 2012), que tive meu primeiro contato com o Aldaci 

Barbosa. Primeiro contato esse que foi essencial para o delineamento da pesquisa tal como 

seu deu.   

A seguir, apresento algumas breves considerações sobre minhas “inserções” no 

“universo” pesquisado, por acreditar que tais percepções, além de ajudar a dar sentido ao meu 

percurso investigativo, favorecem análises mais amplas e complexas a partir do confronto 

entre percepções as prévias e posteriores à minha inserção na unidade onde a pesquisa foi 

realizada.  
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3.1.1 Sobre a realidade  de violação de direitos de  adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de privação de liberdade no Estado do Ceará 

 

O último Levantamento Nacional do Atendimento Socioeducativo ao Adolescente 

em Conflito com a Lei, realizado em 2010 (BRASÍLIA, 2011), aponta que relatórios recentes 

do Conselho Nacional de Justiça realizados a partir de visitas às unidades de internação e 

semiliberdade em 26 estados brasileiros denunciam uma situação de franco desrespeito às 

normatizações legais postas pelo ECA e de inúmeras violações de direitos humanos.  

É exposta uma realidade de ameaça à integridade física dos adolescentes, de 

violência psicológica, de maus-tratos e tortura e mesmo de situações de insalubridade, 

inadequações arquitetônico-estruturais e superlotação (BRASÍLIA, 2011). Segundo Lopes de 

Oliveira e Vieira (2006, p. 4), ainda hoje a “[...] trajetória de vida do jovem infrator internado 

em instituições de privação de liberdade é marcada por experiências de dor, sofrimento, 

humilhações, maus-tratos, rebeliões, fugas e corrupção”.  

Organizações de defesa de direito de crianças e adolescentes no Brasil afirmam 

que, no quadro dos segmentos que, historicamente, têm seus direitos violados, destacam-se: as 

vítimas de abuso e exploração sexual; as vítimas de exploração trabalho infantil; os jovens em 

cumprimento de medida socioeducativa (LOPES et al, 2008). No que diz respeito à temática 

que investigo, torna-se, ainda mais alarmante, o fato de que os jovens em privação de 

liberdade – portanto, sob tutela do Estado – têm esse mesmo Estado como principal violador 

de seus direitos fundamentais (CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE, 2012).  

O ECA, em seu artigo quinto, preconiza que nenhuma criança ou adolescente será 

objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão (BRASIL, 1995). Todavia, denúncias de violência cometidas por instituições 

destinadas à gestão da infância e da juventude são recorrentes em todo o país, denotando uma 

realidade de violência explícita que se dá em franco desrespeito às recomendações nacionais e 

internacionais referentes à garantia de direitos básicos de adolescentes em situação de conflito 

com a lei. 

O “2
o
 Monitoramento do Sistema Socioeducativo: diagnóstico da privação da 

liberdade no Ceará”, nos chama atenção para a persistência de um repertório de práticas 

violentas (físicas e simbólicas) na maioria dos centros educacionais em nosso estado. São 

apontadas irregularidades  na ambientação dos espaços (semelhante a prisões, inclusive, pela 
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existência de “trancas” ou “solitárias”), além de não serem garantidos, em sua plenitude, 

direitos fundamentais, como alimentação, educação, saúde, integridade física, convivência 

familiar sendo, em alguns casos, os adolescentes privados, inclusive, do próprio atendimento 

socioeducativo (CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 2012).  

Desde o 1
o
 monitoramento realizado em 2008, o Fórum-DCA, em sua ação 

política, tem denunciado de forma sistemática o modo como o cotidiano das unidades de 

internação é marcado pela violência, principalmente, a praticada por instrutores educacionais. 

Apesar de alguns avanços alcançados na garantia de direitos de adolescentes em privação de 

liberdade nos últimos anos no estado do Ceará, os diversos atores que compõem o sistema 

socioeducativo (diretores, técnicos, instrutores educacionais e os socioeducandos) são 

unânimes em afirmar que práticas de violência ainda são mantidas por agentes do Estado no 

interior das unidades de internação.   

Entre os atores entrevistados no último monitoramento, o maior percentual dos 

que afirmam a existência de atos violentos por parte de agentes do Estado no interior das 

unidades esteve no grupo de adolescentes: 87,5% dos 132 socioeducandos entrevistados (em 

grupos focais) afirmaram já ter sofrido algum tipo de violência. O menor percentual pertence 

ao grupo dos instrutores educacionais, tendo apenas 22% deles afirmado a presença de 

práticas de violência dentro das unidades. Este resultado é compreensível quando se leva em 

conta quem afirma sofrer a violência e quem costuma ser acusado de sua autoria. Entre os 

tipos de violência sofridos pelos adolescentes: 16,7% afirmam ter sofrido ameaças; 30% 

afirmam ter sofrido castigo físico; 8,3% afirmam ter sofrido algum tipo de discriminação; 

23,3% afirmam ter sofrido humilhações; 18,3% afirmam ter sofrido tortura; e ainda 3,3% 

disseram ter sofrido de outros tipos de violência (CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE, 2012).  

Acrescenta-se que tais percentuais se tornam ainda mais preocupantes se levarmos 

em conta que a seleção dos socioeducandos para a composição dos grupos focais ficou a 

cargo da instituição e que algumas dessas entrevistas foram realizadas, – à pedido da direção 

– na presença de instrutores educacionais, não sendo possível, portanto, garantir o sigilo das 

informações. Desse modo, faz-se necessária a contextualização dos dados apresentados, 

levando em consideração que: a direção das unidades, ao selecionar os jovens, 

provavelmente, evitou aqueles “mais trabalhosos”, sobre os quais, preferencialmente, recaem 

as práticas intituladas “disciplinares” ou “pedagógicas”; e que a presença de instrutores 
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durante algumas das entrevistas constrangeu parte do grupo de adolescentes participante a não 

falarem sobre possíveis violências sofridas por medo de retaliações num momento posterior.  

Apesar dos avanços no plano sócio-jurídico, a política de atendimento 

socioeducativo no Brasil ainda encontra muitos desafios na superação de um modelo de 

atendimento pautado por um repertório de práticas institucionais herdadas do período 

menorista
3
. É, exatamente, na concretização de seus aspectos socioeducativos fundamentais – 

o caráter pedagógico da responsabilização e a garantia de direitos dos adolescentes – que essa 

política pública mais falha. Completados 22 anos de promulgado o ECA e após a recente 

aprovação da lei do Sinase em 2012, o direito à dignidade e à integridade física de crianças e 

adolescentes brasileiros está longe de ser efetivado em sua plenitude, sobretudo os direitos 

dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.  

A maioria das unidades de internação responsáveis pela execução de medida 

socioeducativa de privação de liberdade no Brasil não tem obtido sucesso em seus objetivos 

de ressocialização, nem promovido um desenvolvimento adequado dos internos (COSTA; 

ASSIS, 2006, BRASÍLIA, 2011, CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE, 2012). Mais do que isso, o grande descompasso entre os propósitos e 

recomendações do Sinase e o cotidiano das unidades de internação de jovens em privação de 

liberdade revela uma realidade complexa, violenta e contraditória em que se encontra o 

atendimento socioeducativo brasileiro.  

Está explícito no artigo 100 do ECA e no texto do Sinase que as medidas 

socioeducativas não devem se limitar ao ato sancionatório, pois elas se configuram como 

medidas de natureza, essencialmente, pedagógica. No entanto, mesmo diante de vários 

avanços políticos na garantia de direitos de crianças e adolescentes e dos marcos legais 

instaurados num contexto pós-ECA, ainda é percebida a permanência de discursos e práticas 

estigmatizantes e excludentes, resquícios de modelos de atendimento mantenedores de uma 

realidade de violação de direitos desse grupo social. (ESPÍNDOLA; SANTOS, 2004, 

COIMBRA, 2001, SILVA, 2006, LOPES et al, 2008).  

 

 

 

 

                                                        
3
 Referência ao momento histórico regido pelos dois Códigos de Menores datados de 1927 e  de 1979. 
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3.1.2 Estranhamentos iniciais na unidade socioeducativa feminina  

 

A forte impressão que tive ao adentrar, pela primeira vez, a unidade Aldaci 

Barbosa Mota no período do monitoramento do sistema socioeducativo, foi a de que aquele 

espaço não parecia um presídio, como os demais centros educacionais. Esta percepção de 

contraste só foi possível devido ao fato de que, no percurso do levantamento de dados para a 

pesquisa do monitoramento, o Aldaci Barbosa ter sido a última unidade socioeducativa por 

mim visitada. Ao chegar com a equipe do Fórum-DCA ao local, fomos gentilmente recebidos 

pela diretora, que logo facilitou nosso acesso às alas da unidade e viabilizou a pesquisa. Tudo 

foi conduzido de forma simples e gentil, não tendo sido postos obstáculos à atividade de 

monitoramento em momento algum (como ocorrido em outras unidades).   

A estrutura do prédio é bem conservada, havia um cuidado com a decoração do 

espaço, um cheiro de limpeza e um clima de leveza que destoava da tensão que se costuma 

sentir nas unidades masculinas. Comparando às outras unidades que havia visitado, eram 

perceptíveis diferenças na estrutura, decoração. As cores rosa e roxo imperavam por todos os 

lados, com texturas e arranjos decorativos com temáticas florais. Havia também cartazes e 

pequenas placas afixadas nas paredes com frases de conteúdos motivacionais e de caráter 

religioso.   

O prédio dispõe, na parte superior, de um hall de entrada, uma recepção, salas de 

secretaria, sala da direção, sala de reuniões, banheiros, sala dos técnicos (jurídico, pedagogia, 

serviço social, psicologia e de saúde). Há também um elevador que permite acessibilidade aos 

cadeirantes. Todo esse setor é privativo dos profissionais da unidade, sendo permitido às 

socioeducandas circularem nesse espaço apenas nos momentos de atendimento ou quando 

solicitadas a falar com a diretora e com técnicos.  

Há uma grade que separa este espaço inicial do setor das oficinas e salas de aula. 

Essa ala é composta por: três salas aula, onde acontecem as aulas de educação formal em 

turmas de EJA I, EJA II e EJA III; uma sala para oficina de bordado; uma sala para oficina de 

costura; uma sala para oficina de artes; uma sala para oficina de higiene e beleza; uma sala de 

leitura; um almoxarifado, onde são guardados materiais diversos; mais banheiros; e, por fim, 

uma sala ampla de audiovisual.  

No final do corredor do primeiro andar, há uma escada que leva ao pavimento 

inferior, onde ficam o refeitório e a cozinha. Mais adiante, há um pátio de socialização e, mais 

à frente, uma quadra poliesportiva. Por trás do pátio ficam a lavanderia e a “tranca”, uma 
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espécie de cela onde as jovens são levadas como forma de punição por atos de indisciplina. 

 a tranca, as jovens ficam, completamente, isoladas das demais, dormem “na pedra”, sofrem 

restrições em relação ao horário do banho, objetos de uso pessoal, refeitório e, por fim, são 

privadas das atividades socioeducativas (aulas, oficinas, atendimento, passeios, etc.). Do lado 

esquerdo fica a sala de TV e as alas dos dormitórios. Ao fundo, mais reservado e mais 

próximo à entrada da unidade, fica a sala de visitas, onde as socioeducandas recebem os 

familiares que as visitam por cerca de uma hora nos finais de semana.  

Na data do monitoramento, essa foi a única unidade com capacidade instalada de 

acordo com os parâmetros do Sinase e também a única que não se encontrava superlotada, 

com apenas 60% da sua capacidade utilizada
4
. Ao entrevistar os profissionais, uma fala bem 

alinhada aos princípios socioeducativos do Sinase. Instrutores bem-educados, seguranças 

sorridentes e uma diretora de fala amável e, extremamente, gentil. Também percebemos uma 

estruturação do plano pedagógico bem distinto dos outros centros, com uma abundância 

incomum de cursos e oficinas e uma agenda cheia de atividades lúdicas e esportivas.  

Algo que também me chamou a atenção no Aldaci Barbosa foi a menor presença 

de grades e de instrutores educacionais, em comparação às demais unidades do Estado do 

Ceará. No pavimento superior, há apenas uma grade, separando o setor das salas dos 

profissionais da unidade e o setor das salas de aula e oficinas. Na parte inferior, as grades se 

limitam aos dormitórios, separando-os das áreas comuns, da sala de televisão, do refeitório e 

da sala de visitas. Essas diferenças percebidas no Aldaci, além de favorecerem a sensação de 

menor vigilância e controle institucional, permitiam uma maior locomoção das jovens pela 

unidade. Diferente dos centros educacionais de maior porte, não havia aquela densidade no ar 

típica de ambientes carcerários, nada ali se assemelhava a um presídio.  

O que justificaria tantas diferenças encontradas nessa unidade? Um plano 

pedagógico eficaz? Uma equipe de técnicos e instrutores educacionais bem treinados? A 

administração da diretora em consonância com os princípios do ECA? Ou será que tal 

diferença se estruturaria a partir da especificidade do gênero atendido? Mais do que isso: o 

que essa diferença pode nos dizer? O que essas singularidades características da única 

unidade socioeducativa exclusivamente feminina poderiam significar? A ausência de violação 

de direitos presente na cultura de violência e estigmatização amplamente disseminada nos 

centros educacionais ou a presença de outros tipos de violências e opressões mais sutis? 

                                                        
4
 O Ceará figura entre os estados que apresentam os maiores índices de superlotação em centros educacionais no 

Brasil (BRASÍLIA, 2011). 
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Ao me inserir de forma mais prolongada na unidade durante o período da 

observação participante desta pesquisa de mestrado, tive a oportunidade de adentrar melhor 

no cotidiano institucional e percebê-lo a partir da complexidade que lhe é característica.  

 

3.2 Matriz sócio-histórica e rede de significações: o Centro Educacional Aldaci Barbosa 

Mota como campo interacional-discursivo  

 

O conceito de “Rede de Significações” (ROSSETTI-FERREIRA et al, 2004), 

endossa a compreensão histórico-cultural de que o desenvolvimento do psiquismo humano 

ocorre imerso num emaranhado complexo de elementos de natureza semiótica. Esses 

elementos, por sua vez, são compreendidos em sua relação com aspectos subjetivos dos 

indivíduos em sua interação com os contextos específicos onde se inserem, sendo 

compreendidos como partes indissociáveis de um processo dialógico de constituição mútua.  

Ao voltar o olhar para o caráter discursivo da constituição da subjetividade 

humana (em especial, no que toca à sua natureza semiótica), a RedSig destaca a centralidade 

das interações sociais nos processos de construção e negociação dos significados e sentidos, e 

sua estreita relação com o desenvolvimento humano.  

[...] a qualidade situada e processual das interações nos fez assumir que a apreensão 

do nosso objeto de estudo – desenvolvimento humano – só se torna possível se 

consideradas as relações às quais ele se encontra articulado, pertencente e submetido 

e, principalmente, o modo de atualização dessas relações. Por concebermos, ainda, 

que a rede de significados e sentidos presentes na ação de significar o mundo, o 

outro e a si mesmos, efetivada no momento interativo, estrutura um universo 

semiótico, acabamos por denominá-la de perspectiva da Rede de Significações. 

(ROSSETTI-FERREIRA; AMORIM; SILVA, 2004, p. 23-24). 

 

A metáfora da “rede” busca abarcar a complexidade do fen meno do 

desenvolvimento humano em seu caráter dialético-constitutivo, destacando-se, além da 

complexa interrelação sujeito-cultura, também a inseparabilidade entre aspectos pessoais e 

contextos socioculturais específicos. Com a proposta de garantir a articulação dos planos 

subjetivo e cultural, sem que se incorra no menosprezo do último – tantas vezes considerados 

“pano de fundo” nos estudos dos processos desenvolvimentais em psicologia –, a RedSig tem 

desenvolvido a concepção de matriz sócio-histórica. Com ela, o que se busca é uma melhor 

compreensão sobre o modo como os processos sociais, comumente tratados de forma abstrata 

ou inespecífica, atuam na circunscrição dos processos de desenvolvimento humano.  

Segundo Amorim e Rossetti-Ferreira (2004, p. 95), a matriz sócio-histórica é 

composta por “[...] elementos sociais, econ micos, políticos e culturais, todos historicamente 
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construídos e em contínua construção. Ela apresenta uma natureza, fundamentalmente, 

semiótica e tem concretude no aqui-agora das situações”. Sua concretude e materialidade vem 

romper com a dicotomia tradicional indivíduo-sociedade, proporcionando uma compreensão 

do fenômeno psi a partir de uma articulação entre os planos microgenéticos e sociogenéticos – 

dimensões analíticas do desenvolvimento humano privilegiadas nesta pesquisa. 

A matriz sócio-histórica pode ser concebida, didaticamente, a partir de um 

entrelaçamento entre duas dimensões: de elementos referentes às concretas condições da vida, 

em seus aspectos socioeconômicos e políticos; e as práticas discursivas, que estruturam o 

plano das representações. Dentro de ambiente institucional, como o centro educacional 

pesquisado, a matriz sócio-histórica ganha expressão na organização dos espaços, no 

planejamento pedagógico das atividades, no regulamento interno, nas rotinas de segurança, 

nos normas de comportamento etc.  

Por fim, considero importante salientar que essas duas categorias – rede de 

significações e matriz sócio-histórica – precisam ser concebidos em uma interação também 

dialética. É através da articulação entre os elementos da rede e da matriz, na dinâmica das 

relações e dos processos desenvolvimentais, que a história de cada episódio particular se liga 

ao processo histórico mais amplo. Sobre tal articulação, em seu caráter circunscritor do 

desenvolvimento humano, Amorim e Rossetti-Ferreira (2004, p. 111) afirmam que 

[...] a depender dos elementos presentes e da articulação destes na rede de 

significações, determinados aspectos da matriz sócio-histórica revelam sua 

concretude, abrindo múltiplas significações e rumos possíveis. Simultaneamente, a 

concretude de determinados aspectos da matriz sócio-histórica, acaba por 

ressignificar os vários elementos e por contribuir para reconfigurar a rede de 

significações, contribuindo para circunscrever o processo de desenvolvimento.  

 

Como objetivo dessa primeira parte das análises, dirijo meu olhar para o contexto 

socioeducativo onde se encontram inseridos os sujeitos desta pesquisa, pondo foco especial 

sobre as práticas e discursos institucionais que circunscrevem os campos interativos dentro da 

unidade. Aprofundando a discussão sobre os modelos de atendimento socioeducativo que 

convivem no fazer institucional do Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota, busco construir 

um mapeamento dos discursos sociais lá presentes. A partir de uma aproximação da matriz 

sócio-histórica, busco identificar os dispositivos de controle e normas de identidade que, em 

seu caráter regulador, possibilitam e delimitam interações e, portanto, circunscrevem a 

produção de significados e sentidos sobre os “si mesmos” dentro da “rede de significações”.  

Considero importante salientar que, como posto por Amorim e Rossetti-Ferreira 

(2004), do ponto de vista metodológico, o acesso à matriz sócio-histórica é, inevitavelmente, 
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parcial. A apreensão da matriz em sua totalidade se apresenta como tarefa impossível, já que 

sempre haverá lacunas ou inconsistências entre a “realidade” pesquisada e o que chega a ser 

apreendido pelo pesquisador. Não se pode perder de vista que a análise desenvolvida a partir 

das minhas observações se deu baseada em segmentos materiais capturados, elementos 

constituintes da matriz sócio-histórica, e não da matriz em sua totalidade.  

Na perspectiva teórica apresentada pela RedSig, os elementos da matriz sócio-

histórica podem ser, didaticamente, divididos em: aspectos socioeconômicos e políticos e 

aspectos referentes à práticas discursivas, conservando entre si uma íntima e dialética inter-

relação. Antes de empreender uma análise sobre os elementos constituintes das práticas 

discursivas estruturantes do cotidiano institucional, proponho uma breve análise retrospectiva 

sobre o modo como o Estado, a partir de diferentes estratégias de ação, tem lidado com o 

jovem autor de delito.  

O próximo tópico objetiva abordar aspectos que correspondem à apreensão do 

eixo da matriz referente aos aspectos ligados ao que as autoras vêm chamar de “vida 

concreta”. Proponho uma compreensão histórico-crítica a respeito da política pública de 

atendimento ao adolescente autor de ato infracional, levando em conta fatores econômicos, 

sociais e políticos que se encontram imbricados quando se discute a questão da infância e da 

adolescência como objeto de proteção do Estado. Somente com uma perspectiva histórica é 

que se torna possível uma compreensão adequada da relação Estado/Sociedade/Cultura como 

processo dinâmico e relacional, de articulação e de confronto dos diversos segmentos sociais, 

na medida em que hegemonias e racionalidades foram estruturadas nos diferentes períodos da 

nossa história. 

 

3.2.1 Um breve traçado histórico das políticas públicas de atendimento do adolescente 

autor de delitos no Brasil 

 

A necessidade de criação de uma legislação especial para infância começa a surgir 

no Brasil apenas no século XIX, momento de transição de Império para República. A 

mudança nos modos de ingerência do poder público sobre a esfera privada/familiar pode ser 

considerada a pedra fundamental para o surgimento de todo um repertório de dispositivos de 

controle desenvolvido pelo o Estado liberal do período que segue a Revolução Industrial.  

Progressivamente, passam a ser incorporados à legislação da época tópicos 

jurídicos específicos para tratar de crianças e adolescentes. O Estado passa a ser convidado à 
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intervir nesse âmbito, antes sob o jugo exclusivo do poder familiar. Apesar de a questão etária 

se constituir como atenuante na designação de penas desde a origem do direito penal, antes de 

1830, crianças e jovens delinquentes eram punidos tão severamente quanto adultos
5
, não 

havendo maiores discriminações por conta da idade. Uma mudança efetiva em formato de 

uma lei específica só surgiria em 1927 com o Código de Menores de Mello Mattos (RIZZINI, 

2009). 

O Brasil do início do século XX, passava por grandes mudanças sociais 

decorrentes de sua acelerada industrialização e do consequente processo de urbanização dos 

grandes centros populacionais (VOGEL, 2009). É dentro do ideário reformista brasileiro do 

começo do século que surge a preocupação com a juventude, marcadamente, pobre. Esses 

jovens eram caracterizados como indivíduos ociosos, “vagabundos”, “arruaceiros” e 

perturbadores da ordem social. No período republicano, portanto, os reformatórios se 

caracterizavam por cumprir as funções de correção e higiene social. Segundo Lopes de 

Oliveira e Vieira (2006, p. 74), essas instituições   

Isolavam os desviantes da ordem para prevenir a contaminação e ensinavam-nos a 

necessidade de comportamentos e disciplinas. Punições corporais eram adotadas 

como um dos meios para obter obediência, disciplina e ordem, impondo-se ainda 

aos internos pesadas rotinas diárias, que começavam já no raiar do dia.  

 

Inicialmente, a intervenção estatal buscou a elaboração de um regulamento 

específico para as chamadas “casas de correção”, estruturando “[...] um estabelecimento com 

previsão de alas separadas – uma de cunho correcional para menores delinquentes, mendigos 

e vadios condenados   prisão com trabalho” (RIZZINI, 2009, p. 100). Ainda não era posta em 

discussão a relevância da educação e sua prevalência sobre a punição no tratamento do jovem 

delinquente, tendo essa questão ganhado repercussão apenas na virada para século XX.  

Apenas no final da década de 20 do século passado, no bojo dessas 

transformações, é que se moderniza o tratamento destinado a crianças e adolescentes com o 

surgimento das primeiras escolas de reforma.  

Ao longo das duas primeiras décadas da jovem República, surgirão os reformatórios  

e as escolas premonitórias e correcionais, para onde serão distribuídos os “menores 

abandonados e viciosos”. Essas denominações substituindo o termo asilo indicam 

mudanças na concepção da assistência destinada, agora, a prevenir desordens e 

recuperar os desviantes (RIZZINI, 2009, p. 227). 

 

                                                        
5
 Apesar de Rizzini (2009) considerar que as punições para adolescentes eram tão severas quanto as punições 

para adultos, cabe ressaltar que a pena de morte, neste período, era aplicável apenas para maiores de idade.  
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Data deste período a aproximação entre a justiça e assistência, levando a uma 

espécie de entrelaçamento entre esses dois braços do Estado que definiu, para as décadas 

subsequentes, as bases tanto para uma legislação especial para a infância, como para 

estruturação de uma política pública de atendimento específica para esse segmento. As 

preocupações com a delinquência, a insegurança pública e a urbanização crescente do eixo 

Rio-São Paulo começaram a estruturar o que viria se a se caracterizar como uma atenção 

governamental sobre as populações. Eram efervescentes os debates em torno da migração, do 

trabalho, da violência e da criança, inicialmente, tomada como objeto de problematização 

social da parte de juristas e médicos (SCHUCH, 2010).  

O primeiro Código de Menores de 1927 (FALEIROS, 2009), consagra essa 

primeira investida do Estado no campo do atendimento ao “menor”, caracterizada por ações 

tutelares inseridas num modelo que aliava assistência filantrópica e dispositivos de controle e 

repressão social. Foram conferidos amplos poderes ao Juiz, no que diz respeito a intervenções 

no âmbito da família. Esse código propunha uma atuação que minimizasse os efeitos da 

“ausência” causados por pais falecidos ou considerados negligentes, incapazes, mendigos, que 

exercessem trabalhos proibidos ou não conseguissem economicamente suprir as necessidades 

de seus filhos.  

Gestada dentro do ideal republicano, a “questão da infância” veio a receber 

contornos políticos claros. Em termos práticos, era de grande interesse do Estado a inserção 

de atividades de escolarização e profissionalização no tratamento do menor autor de delito, 

uma vez que o Brasil do período pós-escravidão se encontrava carente de mão de obra.  

O projeto de modernização nacional necessitava de um grande contingente de 

trabalhadores, logo, se apresentava como negócio vantajoso para o Estado (e ainda hoje o é) a 

qualificação dessa mão de obra barata por meio do tratamento do jovem autor de delito 

(educando-os e corrigindo-os nos moldes do “bom cidadão”). Em uma só estratégia de 

intervenção estatal, a partir da escolarização e da profissionalização desses jovens, o Estado 

prevenia a criminalidade “potencial” do jovem pobre e ocioso, controlando-o e disciplinando-

o, ao mesmo tempo em que o preparava para a vida produtiva, formando o contingente de 

trabalhadores necessários para o desenvolvimento do país.    

O Código de Menores de 1927, sem dúvida, trouxe uma nova orientação para a 

política de proteção da infância. Inspirado pelo espírito higienista da época, a assistência aos 

infantes era perpassada pela tentativa de organização moral da sociedade como um todo, 

inserindo-se num plano maior de “defesa nacional”. Em sua análise, Faleiros (2009, p. 47) 



60 
 
 
vem afirmar que “O código de 192  incorpora tanto a visão higienista de proteção do meio e 

do indivíduo, como a visão jurídica repressiva e moralista”.  

Sob os ombros do Estado, recaía uma nova obrigação: a de solucionar o 

“problema do menor”. Inicialmente, as ações estatais consistiam em estratégias assistenciais 

(com a criação de abrigos) e dispositivos de disciplina e repressão (com os institutos 

correcionais-reformatórios). Para além dos castigos comuns, fortalecia-se um modelo 

“tutelar” de proteção e reforma. Tratava-se de recuperar o “menor” para a vida adulta digna, 

concedendo a ele um lugar de aceitação na ordem social. 

Nas primeiras décadas do século XX, os governos de diversos estados da 

federação iniciaram uma política de criação de instituições para tratar dos “abandonados” e 

dos “delinquentes”, duas categorias que ainda não possuíam uma distinção clara. Ao mesmo 

tempo em que essas instituições assumiam a tarefa de regenerar os “infratores”, ela se 

propunha a prevenir novos delitos, estabelecendo um modelo de tratamento, em um só tempo, 

que se dizia regenerativo e preservativo, erigido sob os pilares da educação física, moral, 

cívica, intelectual e profissional. 

Em 1941, foi implantado o Serviço de Assistência ao Menor – SAM (RIZZINI, 

2009) com a finalidade de prestar, aos menores desvalidos e infratores das leis penais, 

assistência social sob todos os aspectos. Em um período considerado especialmente 

autoritário – o Estado Novo do período varguista –, a denominada “política do menor” 

articulava repressão, assistência e defesa da raça, tornando “o problema do menor” uma 

questão social. 

[...] o Estado assistiria aos “menores transviados, desvalidos e desajustados”, 

“integrando-os na normalidade social”, através da sistematização, manutenção e 

auxílio aos educandários, de acordo com os “princípios aplicáveis das ciências 

psicossociais e da técnica atualizada do Serviço Social”  (RIZZINI, 2009 p. 267). 

 

Tal modelo de assistência pública à infância estabeleceu parâmetros que 

deixariam marcas profundas no sistema socioeducativo até os dias atuais. A proposta do SAM 

era a de racionalização da assistência por meio da inclusão de especialistas na área da infância 

pobre, que “longe de concorrer para uma mudança nas condições concretas de vida da criança 

e de sua família, foi muito mais uma estratégia de medicalização e criminalização da pobreza”  

(RIZZINI, 2009, p.191).  

A proposta da política de assistência era de não apenas remediar, mas se propunha 

a prevenir os males da sociedade com base em um poder técnico, de saberes e práticas 

legitimadas pela ciência da época. Para os “menores delinquentes”, a sociedade passava a 
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dispor de todo um aparato institucional correcional e segregacionista investido de teorias 

científicas que, na prática, terminavam por patologizar diferenças culturais e socioeconômicas 

(LEITE; LEITE; BOTELHO, 2008).  

É, nesse período, que se consolida a intervenção de assistentes sociais, visitadores, agentes 

comunitários, psiquiatras, psicólogos e pedagogos na área da infância “carente”. Era 

necessária a formação de um corpo de profissionais do “campo social”, encarregados de dar 

plausibilidade científica às intervenções estatais. A infância pobre foi, fortemente, 

judicializada nesse período em que se populariza a categoria “menor”. Rizzini (2009, p. 123) 

explicita que, “O termo ‘menor’, para designar a criança abandonada, desvalida, delinquente, 

viciosa, entre outras, foi naturalmente, incorporado na linguagem, para além do círculo 

jurídico”.  

Obviamente, o termo “menor”, como Pinheiro (2006) pontua, não era adequado 

para se referir a todas as crianças e adolescentes, mas e tão-somente àqueles em situação de 

pobreza e marginalização, demarcando no plano social a existência de duas infâncias que 

traziam consigo vivências e identidades, marcadamente, diferentes.  

Em 1970 o grande contingente de crianças e adolescentes vagantes pelas ruas, 

mendigando, vendendo balas etc., imprime urgência à questão da infância como problema 

social, intimando ao Estado respostas mais contundentes para a “situação de irregularidade” 

que acometia mais da metade das crianças e adolescentes no Brasil. Em épocas de ditadura 

militar no Brasil, em 1979, o Código de Menores (VOGEL, 2009) é revisado, atendendo aos 

anseios do novo momento político brasileiro (após o Golpe de 64) e a Doutrina da Segurança 

Nacional.  

Data desse mesmo período ditatorial, o  surgimento da Fundação Nacional do 

Bem-Estar do Menor (Funabem) - instituída, mais precisamente, em primeiro de dezembro de 

1964 - , que instituiu, a partir da proposta de uma política nacional de atendimento unificada, 

a criação das Febems em todos os estados brasileiros (VOGEL, 2009). Assistiu-se a uma onda 

de internações em larga escala dos “menores”, agora  intitulados de sujeitos em “situação 

irregular”. Segundo o novo Código de Menores, passou a ocupar a situação de “irregular” 

todo aquele menor de idade que se encontrasse na situação de abandono, prática de infração 

penal, desvio de conduta, falta de assistência ou representação legal.  

Faleiros (2009) pontua que, sobre todo aquele que não se adequava ao imaginário 

hegemônico em suas regras, o Estado deveria agir de modo a sanear, controlar e moralizar, 

sendo a infância tomada como principal alvo dos higienistas da época. Data dessa época a 
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grande veiculação do discurso estigmatizante que associa pobreza a uma vida desregrada, 

criminosa e delinquente e que atinge as classes empobrecidas até os dias atuais. É, nesse 

contexto de produção de novos saberes e práticas, que surgem as primeiras noções de 

“situação de risco social” e suas consequentes associações com o “comportamento 

delinquente”.  

[...] os especialistas caracterizaram a delinquência juvenil como consequência da 

pobreza, da ruptura dos laços familiares e também de condições precárias de 

moradia e lazer, compreendidas como patologias sociais.[...] No centro dessas 

preocupações com a juventude e a infância formou-se uma teoria a respeito da 

delinqüência juvenil que, delineada pelas práticas reguladoras da sociedade, 

produziu tanto a figura da criança e do jovem estigmatizados, como também o seu 

contra-modelo idealizado. (CÉSAR, 1999, p.19).  

 

Como afirma Arantes (2009), atuando sob as categorias de “menor abandonado” 

ou “delinquente” (ou em perigo de o sê-los), o Estado acabava por ter carta branca para 

enquadrar, praticamente, qualquer criança ou adolescente sob seu raio de competência 

institucional. Sob essa lógica, se a família não poderia prover o cuidado e a proteção do 

menor, caberia ao Estado assumir essa função. Através de mecanismos jurídicos, a pobreza 

em suas carências passa a ser convertida em geradora de “irregularidade”. A estes indivíduos 

seria dedicada atenção especial do Estado, que interviria na restituição de seu bem-estar, no 

intuito de devolvê-lo a uma situação de “regularidade”.  

As estratégias de ação propostas pela FUNABEM visavam romper com o modelo, 

predominantemente, repressivo instituído pelo SAM (vulgarmente chamado, em sua época, 

por termos como “Sucursal do Inferno”, “Escola do Crime”, “Sem Amor ao Menor – SAM”, 

dentre outros). Tendo a problemática da “questão do menor” posta como prioridade nacional, 

a partir de uma concepção unificada de atendimento em todos os estados, em seu Estatuto 

eram propostas diretrizes pautadas pela prevenção e pela correção/tratamento das causas do 

desajustamento (VOGEL, 2009) 

Fortalece-se toda uma racionalidade de linearidade entre a situação de 

marginalização e a gênese do comportamento criminoso. O processo de exclusão social passa 

a ser encarado como o grande produtor do “menor desassistido”. O “marginal”, pelas 

condições degradantes de vida às quais era submetido, se encontrava em um movimento 

progressivo de afastamento da normalidade dos seus processos de desenvolvimento. Os 

produtos dessa “situação irregular” seriam, de forma bem direta, o “menor carenciado” e 

“menor de conduta  antissocial”.  
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É preciso salientar que as políticas assistenciais dessa época, na prática, atuavam 

não sobre as desigualdades e condições degradantes em que vivia a maior parte da população 

brasileira, mas sobre o “menor irregular”, com intervenções e procedimentos 

pedagógicos/terapêuticos. O tratamento do jovem autor de delito, em última instância, deveria 

seguir a ordem inversa que o produziu. Recolhendo o menor do meio em que vive em 

instituições correcionais onde receberia o tratamento adequado que, quando recuperado, fosse 

restituídos à vida social.  

Atento para o fato de que a noção de prevenção que surge nesse período não 

busca prevenir a conduta antissocial visando o combate às desigualdades sociais e à condição 

de pobreza em que vive a quase que totalidade dos “menores delinquentes”. Como ilustra 

 ogel (2009, p.  01), “Prevenir é, neste sentido, combater o abandono, o perigo moral e a 

inadaptação do menor, para transformá-lo, novamente, em cidadão útil à sociedade”. As 

estratégias de prevenção não estavam, portanto, voltadas para a parcela da população 

empobrecida e vulnerável, mas para a sociedade a quem o jovem oriundo das classes 

trabalhadoras se apresentava, cada vez mais, como perigo potencial.  

Em meados dos anos 80, após duas décadas de ditadura militar, iniciou-se no país 

um processo lento e gradual de “abertura política”, no qual, se desvencilhando do antigo  

controle estatal, a sociedade civil e os grupos populares reconquistaram seus direitos de 

expressão, voto, greve e organização. O processo de redemocratização assistido no Brasil 

instaurou um cenário de grandes mudanças em nosso plano sócio-político, resultado das lutas 

dos movimentos de garantia de direitos civis nos diversos setores da sociedade. 

Ainda na década de 80, assistiu-se ao processo de falência da FUNABEM com 

seu modelo misto de atendimento: assistencialista e correcional-repressivo. No campo da 

política de atendimento à infância e à adolescência, essa década é considerada como um 

período de notáveis transformações, responsável pelo estabelecimento de parâmetros que 

norteiam a política pública de atendimento ao jovem autor de ato infracional até os dias 

atuais. Como avalia Faleiros: 

A partir destas considerações e dados acima indicados, pode-se concluir que a 

política da ditadura para a infância foi um fracasso. No entanto, esta avaliação 

emergente no momento da chamada abertura política se inscreve no contexto de 

uma transição à democracia e de uma passagem do paradigma corretivo, que 

predominou nesse e em períodos anteriores, a um paradigma educativo e, mais que 

isso, de direitos para a criança e o adolescente. (FALEIROS, 2009, p.72). 

 

Esse movimento, que alcançou seu ápice entre 1988 e 1990, garantiu a inclusão 

do artigo 227 na Constituição Federal do Brasil (1988) e a aprovação do Estatuto da Criança e 
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do Adolescente, promulgado em 1990 (BRASIL, 1995). O ECA é um marco histórico 

importante para compreender o reordenamento jurídico pelo qual a área da infância e da 

juventude tem passado nas últimas duas décadas. Tendo incorporado a “Doutrina da Proteção 

Integral” em seu texto, o ECA visava romper, mais diretamente, com o paradigma da Situação 

Irregular, instaurado com o Código de Menores de 1979 e com práticas excludentes que 

atravessam nossa história desde o período colonial.  

No campo jurídico, possibilitou o espaço para o reconhecimento de crianças e 

adolescentes como cidadãos e não apenas objeto de tutela. Sob essa nova ótica, o “menor” 

passa, então, a ser “criança” e “adolescente”
 6

: novas categorias que partem da concepção de 

que esses indivíduos, assim como os demais, são sujeitos de direitos e deveres, e, diferentes 

dos demais, por se encontrarem em fase peculiar de desenvolvimento, necessitam, portanto, 

de atenção especial por parte do Estado, da comunidade e da família.  

No que diz respeito ao adolescente autor de ato infracional, o ECA traz em seu 

texto uma nova proposta de responsabilização, que se efetiva por meio da aplicação das 

chamadas medidas socioeducativas. O adolescente que cometer ato infracional deve ser 

judicialmente responsabilizado com a aplicação de seis medidas socioeducativas possíveis: 

advertência, reparação ao dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, 

semi-liberdade e internação (BRASIL,1995).  

 Na Doutrina da Proteção Integral, é postulado que o adolescente encontra-se em 

etapa privilegiada do desenvolvimento humano, principalmente, no que diz respeito à 

construção de sua personalidade. A adolescência constitui-se como fase fundamental  da 

formação do modo como o sujeito se relaciona com o mundo, com os outros e consigo 

mesmo. É, a partir dessa concepção, que é sustentada a opção pelo modo diferenciado de 

responsabilização de adolescentes que venham a infringir os códigos de convivência social, 

diferindo, portanto, do modo como os adultos são punidos pelo Código Penal Brasileiro 

(BRASIL, 2006a)  

O artigo nº 100 do ECA afirma que as medidas socioeducativas não devem se 

limitar ao ato sancionatório-punitivo, já que se configuram como medida de natureza, 

essencialmente, pedagógica (BRASIL,1995). Em 2006, foi publicado o Sistema Nacional de 

                                                        
6
 O ECA define como adolescente, todo aquele entre as idades de 12 a 18 anos incompletos. No entanto, uma 

vez vinculado a uma medida socioeducativa por ato infracional cometido antes dos 18 anos incompletos, o 

jovem pode cumprir medida socioeducativa até os 21 anos incompletos (BRASIL, 1995).   
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Atendimento Socioeducativo (SINASE)

 7
, documento que regulamenta o atendimento do 

jovem em conflito com a lei a partir de parâmetros éticos e procedimentos sócio-jurídicos em 

consonância com os princípios do ECA (BRASIL, 2006a, 2006b). Desse texto, surgiu o 

Projeto de Lei 12.594, que propõe a regulamentação do atendimento socioeducativo no país. 

A lei do SINASE, como ficou conhecida, foi sancionada em janeiro de 2012, representando o 

último grande passo na defesa dos direitos dos jovens em atendimento socioeducativo.    

 

3.2.2 Para além da coerência institucional: a convivência de modelos de atendimento 

socioeducativo distintos no Aldaci Barbosa Mota 

 

Antigas práticas repressoras, discriminatórias e estigmatizantes, presentes nas 

legislações anteriores, passaram a encontrar resistência ante à construção de uma nova 

posição da infância, da adolescência e da juventude. A noção de criança e adolescente como 

sujeitos de direito e em fase peculiar de desenvolvimento tem sido de fundamental 

importância para a construção de um sistema de proteção e garantias de direitos desse grupo, 

agora alçado ao posto de prioridade absoluta nas políticas públicas nacionais (SCHUCH, 

2010, LEITE; LEITE; BOTELHO, 2008). 

Contudo, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente ter trazido significativos 

avanços para o campo da assistência ao adolescente autor de ator infracional, antigas práticas 

de recolhimento em asilos e reformatórios, ainda se encontram bastante enraizadas no trato 

com esse público. Durante quase dois séculos, as ações governamentais para o tratamento de 

crianças e adolescentes se estruturaram ao sabor das correlações de forças sociais nos diversos 

períodos históricos. (PINHEIRO, 2006, RIZZINI, 2009) 

A verdade é que a intervenção do Estado nunca conseguiu concretizar, de fato, a 

universalização dos direitos sociais sob uma ótica democrática, tendo suas ações pautadas a 

partir de diversos outros modelos – autoritarista, clientelista, repressivo e disciplinador. 

Mesmo com todas as tentativas de reformulação das políticas assistências voltadas à infância 

e à adolescência no Brasil, a cultura institucional conserva, nas palavras de Rizzini (2009, p. 

2 9), uma “inércia considerável”.  

Apesar de se constituir como instrumento importante para a transformação de uma 

sociedade, é necessário mais do que leis para mudar concepções tão entranhadas em nossa 

                                                        
7
 Documento, tornado lei em janeiro de 2012, que regulamenta o atendimento socioeducativo no Brasil 

(BRASIL, 2012).  
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cultura. Só muito tardiamente em nossa história, é que a questão da infância foi colocada sob 

a ótica de um Estado de direitos, tendo a cidadania desses sujeitos, pela primeira vez, sido 

incorporada  aos discursos oficiais  e às estratégias de ação dos protagonistas políticos. É bem 

recente esta nova consciência jurídica que reconhece crianças e adolescentes como sujeitos de 

direitos. 

No decurso da história brasileira, assistimos à construção de diversas 

representações sobre o jovem autor de delitos, bem como a estruturação de diferentes 

estratégias estatais para lidar com esse segmento. Pinheiro (2006), em seu estudo, afirma que 

representações sociais de crianças e adolescentes “sujeito de direitos” convivem com outras 

três representações, que  ainda ocupam espaço significativo no pensamento social brasileiro: 

como objetos de proteção, controle e disciplinamento, e de repressão social. 

Não podemos encarar as mudanças no atendimento do menor dentro de um 

processo histórico linearizado, no qual discursos e práticas substituem seus antecessores de 

forma absoluta. Mais do que um movimento de superação/substituição, em cada momento 

histórico apresentado no tópico anterior, o que se percebe é uma convivência desses discursos 

e práticas relacionadas ao “menor infrator”. Como afirma Rizzini (2009, p. 86), a história das 

políticas e da infância deve ser encarada através da 

[...] dinâmica própria das relações entre agentes e forças sociais e políticas que se 

aglutinaram ou confrontaram em diferentes momentos históricos a partir da 

proclamação da República. Trata-se, na realidade, de um processo contraditório 

complexo, que não pode ser reduzido a uma linearidade ou evolução. (p. 86). 

 

Partindo desta compreensão acerca dos discursos e práticas institucionais, no 

próximo tópico apresento algumas discussões teóricas tecidas a partir de anotações retiradas 

do meu diário de campo escrito no período de observação participante. São relatos da minha 

vivência dentro do Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota, que me auxiliaram na 

compreensão do modo como as interações discursivas, presentes no cotidiano institucional, 

estruturam racionalidades, procedimentos e posturas dentro da unidade.  

Os elementos da matriz sócio-histórica a serem abordados nos tópicos seguintes 

foram organizados em subtópicos através dos quais acredito ser possível problematizar 

discursos e práticas que acompanham as políticas públicas de atendimento ao adolescente 

autor de delito, desde seu surgimento, até os dias atuais: o modelo repressivo-correcional e o 

modelo pedagógico-corretivo ou de reforma. Foram esses os padrões dominantes observados 

na matriz sócio-histórica estruturante dos campos interativos do centro educacional 

pesquisado.  
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No processo de análise dos dados foram identificados inúmeros elementos 

importantes que, sem dúvida, abrem frentes passíveis de aprofundamentos futuros. Contudo, 

optei por focar em determinados aspectos, selecionando-os de acordo com o diálogo 

estabelecido entre questões teóricas que considero essenciais de serem abordadas e o material 

empírico que emergia de maneira mais significativa.  

Coerente com o que vem sendo apresentado, reforço que essa categorização entre 

os modelos de atendimento socioeducativo serve a fins, meramente, didáticos e não 

representativos. A análise dos elementos da matriz deve ser realizada conservando sua 

multiplicidade e fluidez, permitindo uma compreensão do campo interativo de forma 

processual e pouco determinística (AMORIM; ROSSETTI-FERREIRA, 2004). Se a matriz se 

constitui em polissemia, heterogeneidade e complexidade, no empreendimento de sua 

apreensão, devem ser mantidas as ambiguidades, as negociações, os conflitos e as dispersões.  

O processo que possibilita a estruturação da matriz sócio-histórica e da rede de 

significações assume contornos dialógicos e dialéticos a partir das interações entre os sujeitos 

em cenários culturais específicos. Os diversos aspectos discursivos da matriz e da rede 

revelam-se entrelaçados, misturados e contradizendo-se numa ambivalência onde significados 

e sentidos múltiplos se articulam.  

[...] a qualquer momento da existência histórica, há a coexistência de várias épocas e 

períodos, ocorrendo contradições socioideológicas entre o presente e o passado, 

entre diferentes grupos no presente, entre tendências, escolas e círculos (Bakhtin, 

1981). Todas essas formas estão mescladas umas às outras, dialogicamente inter-

relacionadas às outras. (AMORIM; ROSSETTI-FERREIRA, 2004, p.98). 

 

De fato, a realidade institucional encontrada em minha inserção 

vivencial/investigativa longe se desvelar como óbvia ou esquemática, apresentou-se mais 

como um polifônico emaranhado de significações, um campo dinâmico e fluído, constituído 

por práticas ambivalentes e discursos híbridos, travestidos e plurais. Discursos e práticas 

justapostas, contradizendo-se e se complementando, por vezes, também, transformando-se e 

possibilitando novidades enunciativas.  

Não se constituiu tarefa simples compreender sob quais modelos de atendimento e 

sobre quais discursos se ancoravam as pistas enunciativas que selecionei para a discussão que 

proponho no tópico seguinte (no qual as análises estão longe de estarem esgotadas). Meu 

intuito foi construir uma espécie de mapeamento dessa teia discursiva que estrutura – ao 

mesmo tempo em que é estruturada – os diferentes modelos de atendimento que convivem 

neste cotidiano institucional, em suas particularidades, inter-relações e hibridismos.  
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3.3 A economia das frentes discursivas e seus efeitos sobre a tessitura das relações sociais 

e a produção de sentido  

 

A busca por compreender o modo como se estruturam as práticas socioeducativas 

nas unidades de internação nos remete, necessariamente, às representações e discursos sociais 

acerca do “menor infrator” e a maneira como se constituíram culturalmente. Compreender 

sócio-historicamente o atendimento ao jovem em conflito com a lei requer uma exploração 

crítica dos significados partilhados em nossa cultura referentes a esse grupo social.  

A análise da economia geral dos discursos e práticas relacionados ao controle e 

proteção de crianças e adolescentes, nos permite entender a estreita relação entre Estado, 

contexto político e valores socioculturais e as tecnologias de poder envolvidas na 

administração da juventude em conflito com a lei (SCHUCH, 2010). Mais do que isso, é 

necessário compreender a economia das frentes discursivas a partir das lutas simbólicas 

envolvidas na definição de categorias sociais, nos sistemas de classificação, que estruturam os 

modos disponíveis de utilização da linguagem para descrever e criar a realidade. 

A progressiva e naturalizada aproximação entre a representação do “jovem autor 

de ato infracional” e conceitos como “periculosidade”, “delinquência”, “incorrigível”, dentre 

tantos outros, nos dá indícios importantes para compreender os modos como a sociedade, 

atualmente, constrói determinado olhar sobre esse grupo social e, principalmente, as relações 

de poder implícitas nas práticas institucionais. Faz-se importante perceber o fenômeno social 

de estigmatização do “menor infrator” inserido nessa arena discursiva em que se constituem 

as identidades sociais, a partir de modos de designação, de atribuições de lógica de 

causalidade, de produções de polaridades entre grupos sociais, num processo que não se dá 

apartado de ideologias e dos sistemas de crenças, de conflitos de interesses e das tensões 

sociais. 

O fato das interações comunicacionais estarem, necessariamente, perpassadas por 

relações de poder, aponta para a centralidade da dimensão ideológica dos discursos e seus 

efeitos sobre a tessitura das “relações sociais” e a produção de sentido.  uanto mais uma 

ideologia estiver naturalizada e investida do status  de senso-comum, mais eficaz ela foi em 

sua ação de reprodução da estrutura social. Os discursos passam a incidir sobre as condições 

que possibilitaram seu surgimento, possuindo, de tal modo, um papel central nas ações de 

reprodução ou transformação de ordenamentos sociais que perpetuam situações de 

desigualdade sociais e discriminação (ROJO, 2004). 
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O discurso institucional, como toda prática discursiva, encerram em si tensões e 

conflitos de interesse entre os vários grupos sociais e se projetam sobre a ordem do discurso. 

Os enunciados, portanto, como afirma Foucault (1996), não surgem, circulam e se combinam 

sem interdições ou constrangimentos, mas seguem estruturações específicas de acordo com a 

ordem do discurso, em seus aspectos de controle. Inúmeras são as possibilidades de 

combinação dentro de uma formação discursiva, mas nem todas podem ser, igualmente, 

efetivadas.  

Os discursos em sua propriedade circunscritora não são constantes, nem assumem 

um caráter de unanimidade ou monovocalidade no contexto investigado. A dialogia 

estruturante dos diversos discursos dentro do centro educacional ganha maior ou menor 

pluralidade dependendo da relação estabelecida pelas diferentes “vozes”. Conforme Amorim 

e Rossetti-Ferreira (2004, p.98), “A forma como se dará a relação entre eles estará submetida 

ao fato de que as diversas versões revelam ter diferentes pesos, hierarquias, dominância/sub-

dominância entre as vozes”.  

Mesmo polifônicos e dinâmicos, nos contextos interativos de relações de 

opressão, os discursos tendem a apresentar modulações específicas que atendem aos 

interesses de grupos dominantes. Rojo (2004) entende que, sob a ordem do discurso, o poder e 

a autoridade dos sujeitos que enunciam são, em contextos específicos, projetados sobre os 

demais sob um princípio de dominância. Isso explica porque determinados posicionamentos e 

discursos são autorizados e legitimados ou interditados; porque discursos ganham 

unanimidade e outros não. Os conflitos de interesses, as tensões e contradições presentes nas 

negociações entre os diversos grupos sociais se projetam sobre a ordem discursiva, 

demarcando posições sociais, marcadamente, definida por relações desiguais de poder. 

[...] nossa maneira de falar, a seleção dos recursos e estratégias discursivas de que 

dispomos que fazemos ao produzir discursos reflete a nossa interpretação dos 

acontecimentos, que, por sua vez, reflete e obedece a nossa situação e posição 

social. Obedece também a seja qual for nossa participação em tais acontecimentos e 

seja qual for o grupo a que pertencemos, a sejam quais forem nossos interesses, a 

seja qual for nosso posicionamento com relação as ideologias, valores, discursos 

hegemônicos, etc. (ROJO, 2004, p.249). 

 

É a ordem do discurso que oferece as condições de possibilidade para a 

legitimação de certos discursos e não de outros, que poderão prejudicar ou favorecer 

determinados grupos sociais e que terão efeitos de reprodução ou transformação sobre essa 

mesma ordem. Como enfatiza Fairclough (2001, p.94), “O discurso como prática ideológica 
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constitui, naturaliza, mantém e transforma os significados do mundo e de posições diversas 

nas relações de poder”.  

Discorrer sobre os modos como a ideologia opera por meio do discurso e de que 

forma essas operações são constituintes da realidade, das relações e das identidades sociais, 

nos ajuda a compreender a maneira como os processos de significação estão, direta e 

dialeticamente, relacionados com a produção e manutenção de relações de dominação e 

opressão. A interação entre discursos distintos, além de evidenciar o caráter polifônico de 

“vozes” em interação dialógica, em determinados contextos de opressão, explicitam 

supressões de determinadas “vozes”, justaposições, suplementações ou mesmo sua 

incorporação por outros discursos. O que pude perceber é que, no Centro Educacional Aldaci 

Barbosa Mota, na concretude das interações face-a-face, discursos e práticas presentes na 

matriz sócio-histórica se contradiziam e se mesclavam constantemente.  

 

3.4 Sobre os modelos de atendimento socioeducativo que estruturam os discursos e 

práticas no Aldaci Barbosa Mota 

 

Do mesmo modo em que os múltiplos discursos sociais sobre o “jovem em 

conflito com a lei” encontram-se num duelo de forças dentro da cultura, também nas práticas 

socioeducativas é possível perceber a coexistência, por vezes, conflituosa de modelos de 

atendimentos referentes a tempos históricos distintos. Uma análise adequada do centro 

educacional como um campo interativo deve levar em conta que os jogos de poder presentes 

na economia das frentes discursivas impregnam o modo como os diversos atores significam 

aquele espaço, em suas rotinas, seus procedimentos técnicos, sua função social, etc. Mais do 

que isso, nessa investigação, foi dada atenção especial à maneira como a matriz sócio-

histórica e a rede de significações circunscrevem a interação discursiva sobre o “si mesmo” 

das socioeducandas a partir de configurações específicas de modelos de atendimento 

socioeducativo. .  

 

3.4.1 Modelo Repressor Correcional  

 

Em nossa tradição política de gestão da infância e adolescência, não se pôde 

observar outras formas de assistência ao adolescente em conflito com a lei que não passasse 

pela institucionalização estigmatizante ou pela judicialização do problema da menoridade 
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(VINCENTIN, 2006, LEITE, LEITE, BOTELHO, 2008). O foco dos diversos modelos esteve 

sempre voltado para contenção do risco (real ou potencial) da juventude pobre por meio da 

segregação social e da aplicação de métodos repressivos e ou “corretivos”.  

Ao lidar com os problemas sociais que afetam os jovens, o Estado tem convertido 

os próprios jovens em “problema social”. É sobre os jovens que os governos têm realizado 

sua intervenção, seja reprimindo ou “tratando-os” – leia-se, corrigindo-os para reintegrá-los à 

ordem social. Nesse panorama, pode ser percebida uma série de mecanismos de produção de 

identidades e de controle sobre a juventude pautados por significações como “rebeldes”, 

“delinquentes” e “incorrigíveis” que constituem esse grupo como sujeito portador de uma 

falha, disfunção ou anomia no processo de integração social (SCHUCH, 2010).  

No que se refere às intervenções, observam que o enfoque socioeducativo não se 

sobrepôs ao correcional-repressivo e assistencialista, mas que estes coexistem e 

justapõem-se, tornando difícil o alcance de resultados positivos esperados da 

aplicação das medidas: o atendimento ainda se caracteriza, fortemente, pelo enfoque 

da punição. (COSTA; ASSIS, 2006, p.74). 

 

Goffman (2010), em sua análise sobre as instituições totais, afirma que esses 

espaços funcionam, basicamente, segundo os princípios morais da sociedade mais ampla, se 

constituindo como mais uma atividade de controle por parte do Estado. As práticas 

institucionais, postas desse modo, não surgem apartadas do sistema de valores de uma cultura, 

mas brotam deste e o fortalecem, quando pautam o seu fazer institucional a partir de 

determinados valores, crenças, hábitos e normas. Somente por meio dessa consonância entre a 

moralidade social e a institucional, é que são possibilitados o surgimento e a manutenção de 

padrões tecnicamente desnecessários que ferem a dignidade dos adolescentes em privação de 

liberdade.  

Não é de se espantar, portanto, que as unidades de internação abriguem, no que 

vêm denominar de atendimento socioeducativo, um aberto paradoxo presente num estado que 

se propõe a ser de garantias de direitos: aqueles que deveriam garantir a proteção dos direitos 

de crianças e adolescentes costumam ser, exatamente, aqueles que mais os violam.  

A esse respeito, Goffman (2010) afirma que a contradição entre o que a instituição 

total realmente faz e aquilo que, publicamente, deve dizer que faz, constitui-se como algo 

imanente à própria atividade institucional. Entendendo a instituição, nesse trabalho, como o 

braço do Estado na sociedade – sua presentificação na vida social –, é possível afirmar que as 

contradições presentes nos centros educacionais são parte da dinâmica contraditória das 
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próprias políticas sociais, tornando evidente o grande hiato entre os objetivos da política 

pública e as práticas socioeducativas efetivadas nas unidades.  

Diante da persistência de atos de violência de diversos tipos através de certas 

práticas disciplinares presentes no cotidiano das unidades, é possível afirmar que ainda 

estamos distantes de uma real superação do modelo repressor e punitivo de atenção ao 

adolescente em conflito com a lei no Brasil. Segundo Lopes et al (2008, p. 67), ainda é muito 

presentes nos centros educacionais uma racionalidade que propõe: 

[...] a ‘correção’, através do castigo e da punição, legitimando o uso da violência em 

equipamentos sociais criados para ações com os adolescentes e jovens [...] Ainda, o 

precário controle da sociedade brasileira contemporânea frente às demandas do 

judiciário, por exemplo, abre espaços para que a violência através de métodos 

repressivos vinculados à violência física, a punição brutal, à humilhação e a outras 

formas discriminatórias contra determinados grupos sociais, possa ser exercida em 

um contexto de cultura de desrespeito. 

 

As práticas institucionais que se ancoram nesse modelo de atendimento do jovem 

privado de liberdade privilegiam o uso da violência física e verbal como modo de ação, se 

configurando como principais responsáveis pelo aspecto carcerário remanescente no sistema 

socioeducativo. Tais discursos e práticas foram percebidos de maneira, relativamente, discreta 

durante a observação participante no Aldaci Barbosa.  uando digo “relativamente”, me refiro 

ao fato de nas unidades masculinas haver um cenário de violência constante e explícito.  

Isso, de modo algum, significa que não haja práticas institucionais repressivas no 

Aldaci Barbosa ou que elas devam ser toleradas, em decorrência de sua baixa frequência ou 

discrição. Não há dúvidas de que atos de violência têm seu lugar nas rotinas da unidade. 

Todavia, acredito ser mais pertinente para fins de pesquisa, chamar a atenção para os modos 

particulares sob os quais a violência é administrada nessa unidade, numa tentativa, inclusive, 

de problematização das violências veladas.  

A seguir discuto alguns trechos-indícios selecionados do meu diário de campo que 

sinalizam a permanência desse modelo repressivo de atendimento que, ora revela sua face 

violenta de maneira direta e explícita, ora se apresenta de maneira maquiada ou híbrida.   

Iniciada a aula da turma de EJAI, as socioeducandas indagaram a professora sobre a 

minha presença. Antes de a professora responder, uma delas se adiantou e 

apresentou sua hipótese: “O tio está aqui para ver se nós somos comportadas ou 

não”. [...] Entre outras coisas, eu disse que estava na unidade para realizar uma 

pesquisa e que não estava muito preocupado com o seus comportamentos. Após a 

minha fala, a professora encerra aquele breve momento de apresentação dizendo: 

“Então pronto, meninas!  amos mostrar pro tio como vocês são bem comportadas 

aqui”. Mesmo deixando claro o meu papel de pesquisador, era difícil perceber meu 
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olhar investigativo dissociado de um ato de vigilância ou julgamento. (Diário de 

Campo
8
, 2012, p. 12)  

 

Comparado às demais unidades do Estado do Ceará, o Centro Educacional Aldaci 

Barbosa apresenta um quadro, visivelmente, menor de instrutores educacionais e de 

seguranças. A estrutura arquitetônica do lugar e a menor presença de grades e cadeados, entre 

outras particularidades da unidade, colaboravam para reduzida sensação vigilância que senti 

durante a etapa de observação. Contudo, seria ingênuo da minha parte afirmar, tendo em 

consideração essas primeiras “boas” impressões, a inexistência da vigilância institucional. De 

fato, só a pude perceber em suas sutilezas após uma inserção vivencial mais atenta na rotina 

da unidade.  

O número reduzido de instrutores educacionais e vigilantes não significa, 

necessariamente, menor controle. Para analisar esse ponto, seria preciso levar em conta a 

estrutura do prédio, as rotinas e a cultura institucional. Vale salientar também que o Aldaci 

Barbosa, na data da pesquisa, era o único centro educacional em Fortaleza que não se 

encontrava superlotado. A ausência de superlotação é um elemento importante nessa 

discussão, pois esse fator, ao lado dos maus tratos e agressões físicas, se configura como um 

dos principais motivos que desencadeiam rebeliões e motins nos centros educacionais. Na 

minha experiência com monitoramento das unidades socioeducativas, o que percebi foi que, 

quanto mais as unidades se aproximam dos padrões de atendimento estabelecidos pelo 

SINASE, menos há a necessidade de investir em mecanismos de vigilância e controle.  

Acredito que a especificidade do gênero atendido também tem influência sobre 

esse panorama distinto. A mulher é tida como o “sexo frágil”, uma representação ainda muito 

forte em nosso imaginário cultural. São associados às mulheres traços como “pouca força 

física”, “sensibilidade”, “boas maneiras”, “incapacidade”, “bondade”, dentre muitos outras 

adjetivações, que nos levariam a pensar nelas como possuidoras de um “baixo grau de 

periculosidade”.  

É certo que, nesse caso, se somam à figura do feminino, representações 

vinculadas ao “delinquente” de “perigoso”, “rebelde”, “violento”, etc. Todavia, mesmo assim, 

o que me parece é que, para a instituição, se configuraria aqui um tipo diferente de “menor” 

infrator, um delinquente menos ameaçador. Dito dessa forma, por que, então, haveria a 

necessidade de tantos homens para garantir a segurança e o controle de uma unidade feminina 

de internação? Para o Aldaci Barbosa, não parecia haver.  

                                                        
8
 O Diário de Campo se configura como texto autoral (mimeografado) escrito entre os meses de Setembro e 

Outubro de 2012.  
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Outro ponto importante é que, em decorrência do menor de número de internas, a 

vida institucional pode ser estruturada a partir de uma repartição completa e estrita dos 

horários em  diversos tipos de atividade “pedagógica”. As socioeducandas quase sempre estão 

ocupadas
9
 com alguma atividade, com exceção do início do período noturno (de 18h às 20h) 

que é destinado para atividades de lazer e interações livres entre elas. Isso significa que elas 

quase nunca estão fora do olhar da instituição, mesmo que não estejam sob o olhar fixo de 

seguranças e instrutores.  

Foucault (2010, p. 120), atenta para o fato de que as rotinas da instituição se 

apresentam como importante instrumento de controle, visto que possibilitam “uma vigilância 

ininterrupta: cada instante do dia é destinado a alguma coisa, prescreve-se um tipo de 

atividade e implica obrigações e proibições.”. A vigilância, sob essa ótica, é exercida, 

basicamente, por todos os atores da unidade, principalmente, professores, facilitadores das 

oficinas e instrutores educacionais, que, em suas atividades, acompanham as internas na 

maior parte do tempo.  

A partir do exposto, levanto alguns questionamentos que considero relevantes 

para dar prosseguimento a essa discussão sobre a vigilância no Aldaci Barbosa: O que, de 

fato, é objeto de vigilância por parte da unidade? Ao que ela se antecipa? O que ou quem se 

apresenta como ameaça a ordem da unidade? Em minhas observações, o que pude constatar é 

que a vigilância institucional recai, preferivelmente, sobre duas figuras dentro da unidade: a 

“jovem violenta” e a “jovem homossexual”. A seguir, através de quatro trechos selecionados 

do meu diário de campo, apresento os modos como a vigilância é administrada na unidade 

através de intervenções de professores e instrutores educacionais.  

 

3.4.1.1 A jovem violenta  

 

                                                        
9
 Esclareço que não busco reproduzir aqui o ditado “Cabeça vazia, caldeirão do diabo”, mas enfatizar que o 

menor número de horas trancafiadas nos dormitório se constitui como traço singular do Aldaci Barbosa. 

Devido à superlotação, algumas unidades em Fortaleza se utilizam de um esquema de rodízio na execução do 

atendimento socioeducativo. Como, diante das limitações estruturais e do quadro reduzido de profissionais, 

essas unidades não conseguem prover as atividades que comporiam a agenda pedagógica para todos os 

socioeducandos ao mesmo tempo, eles acabam fracionando esse atendimento. Em algumas unidades, cada ala 

de internos assiste entre 1hora/aula e 2h/aula em dias alternados. Do mesmo modo ocorre com as oficinas e 

demais cursos. Essa carência de atividades acaba por trancafiar os socioeducandos em seus dormitórios pela 

maior parte do dia, se configurando como uma grave violação do direito ao atendimento socioeducativo e um 

dos principais motivos de indignação dos internos com a unidade.  
 



75 
 
 

Desde a década de 70, é observada uma crescente sensibilização da opinião 

pública diante do aumento da violência urbana no Brasil e sua suspeita correlação com o 

crescente número de jovens envolvidos em atos infracionais. Os índices relativos à 

criminalidade têm sido tomados como argumento para recrudescimento de discursos e 

práticas que fortalecem o lugar da juventude como fonte de perigo e ameaça à sociedade, 

constituindo-se como uma espécie bode-expiatório do problema da violência nos grandes 

centros urbanos (SOARES, 2007, ADORNO, 2010).  

 o contexto social atual, tem ganhado visibilidade a imagem do “jovem em 

conflito com a lei” como alguém potencialmente agressivo ou violento.  

A sala dispunha de máquinas de costura, mesas de corte, material para exercícios e 

um armário onde a professora guardava peças de tecido, linhas, agulhas e objetos 

diversos. Esse armário era trancado com cadeado. A tesoura só poderia ser 

manuseada pela professora (ou com sua permissão) e era presa por uma corrente na 

mesa do centro. Era preciso pedir autorização para manuseá-la em todos os 

momentos em que fossem preciso usá-la. Um instrutor educacional fica de vigília na 

porta. Assim como na outra oficina, um instrutor fica na porta da sala, como que de 

prontidão, como se algo perigoso fosse acontecer a qualquer momento (Diário de 

Campo, 2012, p. 05)  
 

A imagem do jovem na contemporaneidade costuma estar permeada de 

características como metamorfose, inconstância, rebeldia, crise e risco. Indo mais além, 

Carvalho (2004, p. 4), destaca que o termo “juventude” costuma surgir no imaginário popular 

como uma categoria social quase exclusivamente “associada a problemas sociais de natureza 

diversa; uma geração potencializadora de riscos, perigos e ameaças, a vários níveis, para a 

estrutura social.” 

Mesmo que essa representação da juventude fortemente caracterizada por 

conceitos associados a risco ou ameaça não encontre, necessariamente, uma correspondência 

na vida cotidiana dos sujeitos ou possa ser teoricamente referenciada, ela merece atenção em 

nossa investigação. A aproximação, cada vez mais, naturalizada entre perigo, violência e 

juventude nos dá indícios importantes para compreender os modos como a sociedade constrói 

determinado olhar sobre esse grupo social. 

A delinquência juvenil, antes caracterizada como patologia social a partir de 

teorias moralistas, passa a ser também descrita através da perspectiva da psicologia do 

desenvolvimento. A adolescência como período das tormentas, das crises, dos problemas da 

agressividade, do imediatismo e da rebeldia foi caracterizada pela primeira vez por Stanley 

Hall, que nominava essa etapa do desenvolvimento como de “agitação hormonal”. É notório, 

portanto, o estabelecimento de um vínculo entre “delinquência” e “juventude”, naturalizando 
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o comportamento agressivo ou violento como um aspecto do desenvolvimento do 

adolescente. Esses aspectos negativos associados à juventude foram, maciçamente, veiculados 

na contemporaneidade, favorecendo a estigmatização de todo um segmento populacional. 

(GUIMARÃES; GRINSPUN, 2011).  

O quanto estas imagens, que circulam entre distintas falas sociais, se sustentam em 

fatos ’objetivos’ é matéria certamente controversa. Certo ou não, mudou o modo de 

perceber as associações entre os jovens e o mundo do crime e da violência. As 

imagens anteriormente associadas a individualidades exacerbadas, carentes de 

respeito e obediência às regras morais e sociais dominantes na sociedade em 

momento determinado de sua história, cedem lugar a associações mais abstratas com 

as ideias de perigo, risco e insegurança sociais que povoam o imaginário popular de 

múltiplos segmentos sociais, ainda que sob acentos muitas vezes mais dramáticos 

entre uns do que entre outros. (ADORNO, 2010, p.5). 

 

Se a figura do jovem “ameaça” ou “violento” tem se fortalecido no imaginário 

social brasileiro, não é de se espantar que ela esteja presente também nos centros 

socioeducativos. É, exatamente, a partir desses discursos, que se concretizam rotinas de 

“prevenção” como: restrição do uso de materiais, potencialmente, perigosos nas oficinas; 

contabilização de material de sala de aula; revistas periódicas; rondas em toda a unidade e um 

constante vigilância sobre as mãos e bolsos das socioeducandas. O próximo trecho 

selecionado se refere a uma das rotinas praticadas em sala de aula.  

A aula da turma de EJA II foi iniciada com questionamentos feitos pela professora 

às alunas sobre o sumiço de uma caneta que estava em cima da mesa. O material 

didático utilizado pelas jovens não pode sair da sala da aula, sendo contabilizados no 

final de cada aula, antes de retornarem para o pavimento inferior, onde ficam os 

dormitórios, pátios e refeitório. Para garantir que nenhum objeto “perigoso” possa 

ser levado para o dormitório, as jovens são revistadas em diversos momentos 

durante o dia. Para ser mais preciso, elas são revistadas todas as vezes que retornam 

de alguma atividade externa ou “sobem” para alguma atividade socioeducativa. 

(Diário de Campo, 2012, p. 09) 

 

O intuito dessa vigilância é o de evitar que as jovens se utilizem de materiais 

como lápis, canetas, clipes, réguas, pedaços de móveis, enfim, qualquer objeto que possa ser 

transformado em instrumento cortante, como eles chamam na unidade, “cosoco”.  o episódio 

descrito acima, tão logo o instrutor adentrou na sala exortando-as em tom de ameaça, as 

alunas encontram a caneta, amenizando o clima na sala e tornando possível o início da aula de 

matemática que a professora havia preparado.  

Chamo a atenção para a intervenção do instrutor que, apesar de não estar dentro 

da sala de aula, exerce sua vigilância sobre ela. Apenas na turma de EJA I, o instrutor 

permaneceu dentro da sala de aula, encarando as jovens. Nas demais turmas, o instrutor 

permanece no corredor, adentrando, ocasionalmente na sala diante de uma situação de 
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“perigo” ou quando solicitado pelo professor.  os atendimentos das equipes técnicas, os 

instrutores educacionais permaneciam, na quase totalidade das vezes, do lado de fora, estando 

a porta fechada, mas não trancada à chave. Essa foi a forma que a instituição conseguiu de 

proteger os profissionais do “perigo” que as jovens oferecem e, ao mesmo tempo, garantir o 

sigilo exigido para a atuação dos profissionais. Sigilo esse que em alguns momentos não era 

garantido.  

A vigilância que, em alguns momentos, parecia demasiada, em outros, parecia 

absurda ou sem muito fundamento. Depois da oficina, após a revista, acompanhei as 

socioeducandas até o refeitório e fiquei observando-as  em seu horário de almoço.  

Enquanto comiam, o clima era tenso e havia silêncio no refeitório. A qualquer início 

de pequenas conversas, um instrutor intervia de forma rude. Não era permitido 

conversar, nem trocar muitos olhares durante as refeições. Também não era 

permitido que uma jovem se alimentasse das sobras da outra. Quando isso acontecia, 

os instrutores interpretavam como uma espécie de negociação entre elas, como se a 

comida fosse uma moeda de troca (Diário de Campo, 2012, p. 08). 

  

Entretanto, a utilização de comida como moeda de troca não obteve confirmação 

em conversas posteriores com as jovens. Inclusive, já no período do monitoramento, em que 

essa mesma rotina de vigilância esteve presente nas outras unidades, aconteceu dos 

socioeducandos ridicularizarem os instrutores durante o grupo focal, dizendo: “Os instrutor 

tão é ‘viajando’! Tá vendo isso? Pra que nós ia  azer isso se pode repetir? Se eles botam 

mais do que a  ente come?”. De fato, o desperdício de comida na unidade é imenso, tendo, 

por vezes, alguns jovens reclamado desse estrago.  

 

3.4.1.2 A jovem homossexual 

 

De repente, em meio a explicações matemáticas sobre porcentagens, a professora 

percebe que uma das alunas está com um papel escrito destacado do caderno. Ela 

fala para a jovem em tom calmo: “Você sabe que carta não sai daqui, não sabe?”. 

A jovem, então, responde: “Não é uma carta! É só uma poesia”. Nesse momento, o 

instrutor que estava de prontidão na porta da sala entra de uma vez  na sala e de 

modo autoritário adverte a jovem com tom ameaçador: “Eu já  alei com você hoje! 

Você preste atenção, que eu já  alei com você hoje”. (Diário de Campo, 2012, p. 10) 

 

É, expressamente, vetado às socioeducandas escrever cartas de qualquer natureza 

(principalmente as românticas), poesias, letras de música, enfim, trocar entre si qualquer 

material dessa natureza. Mais do que isso, são proibidos beijos, abraços, andar de mãos dadas, 

falar ao ouvido ou outro tipo de contato pessoal mais próximo que denotem um claro teor 

afetivo ou sexual. Coibir relações de maior intimidade, sob a ótica do centro educacional, é 
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prevenir conflitos e evitar perturbações à ordem na instituição. Proibir expressões e interações 

de caráter afetivo é uma medida de segurança dentro da unidade.  

Embora, aparentemente contraditório esse tipo de proibição, haja vista que 

interações afetivas deveriam ser compreendidas como manifestações de harmonia e não de 

conflito, subjacente a elas está a possibilidade de expressões eróticas de cunho homossexual, 

que precisam ser reprimidas. Com a justificativa de que as relações homossexuais entre as 

adolescentes internas provocam desentendimentos e agressões, se escamoteia o moralismo 

cristão sobre a sexualidade e, inclusive, a homofobia. Este aspecto será aprofundado 

posteriormente nas análises sobre o self dialógico.  

 

3.4.1.3 O uso da violência como mecanismos de controle institucional 

 

A vigilância institucional é tomada como engrenagem fundamental dos 

mecanismos de poder disciplinar, pois, como afirma Foucault (2010), somente através da 

observação permanente do interno, na totalidade de sua rotina, é possível garantir o completo 

“aproveitamento dos corpos”. Mas, o que acontece quando a lógica panóptica da vigilância é 

transgredida? O que ocorre quando a ordem institucional é burlada? Segundo Goffman 

(2010), é função da instituição administrar procedimentos corretivos para reestabelecer às 

rotinas e gerar  um clima de tensão e medo nos internos para que eles não voltem a infringir 

as regras da instituição  

Sob a ótica disciplinar, a mínima desobediência necessita ser castigada, sendo esta 

a melhor maneira de manter a rotina institucional. Caberia àquele que vigia e preza pelo 

cumprimento dos regulamentos, a administração da “correção”, que deveria punir, 

severamente, até as mais leves faltas cometidas. Como técnicas de punição, podem ser 

utilizadas “[...] toda uma série de processos sutis, que vão do castigo físico leve a privações 

ligeiras e a pequenas humilhações. Trata-se ao mesmo tempo de tornar penalizáveis as frações 

mais tênues da conduta [...]” (FO CA LT, 2010, p.1 2). De fato, são passíveis de punição 

atitudes banais como assobiar, cantarolar ou fazer um carinho em uma amiga.  

Coimbra e Nascimento (2003) apontam para relações entre a persistência dos atos 

de violência
10

 e as práticas “corretivas”, resquícios de uma lógica menorista, nas unidades 

                                                        
10

 O conceito de violência utilizado nesse trabalho não se limita ao dano físico praticado contra a pessoa, mas 

deve ser encarado como fenômeno multifacetado, atravessado, inclusive, por aspectos simbólicos presentes na 

própria cultura (CHAUÍ, 1999, MINAYO, 1994).  
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socioeducativas. Das ameaças aos maus-tratos, são incontáveis as violações de direitos e as 

práticas de violência vivenciadas no cotidiano de jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa de privação de liberdade no Ceará e nos demais estados brasileiros 

(BRASÍLIA, 2011, CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 2012). 

Neste trabalho, me refiro à violência como definida por Chauí (1999, p. 03) 

1) tudo o que age usando a força para ir contra a natureza de algum ser (é 

desnaturar); 2) todo ato de força contra  a espontaneidade, a vontade e a liberdade de 

alguém (é coagir, constranger, torturar, brutalizar); 3) todo ato de transgressão 

contra o que alguém ou uma sociedade define como justo e como direito. 

Conseqüentemente, violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou 

psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela 

opressão e intimidação, pelo medo e o terror [...]. 

 

A partir de uma perspectiva ampliada, considera-se que as práticas de violência 

presente nos centros educacionais devem ser compreendidas como parte de um fenômeno 

complexo e plural, envolvendo práticas que atentam contra a integridade física, psíquica, 

emocional e simbólica dos indivíduos e grupos nos diferentes âmbitos sociais. Desse modo, a 

violência abrangeria, inclusive, relações interpessoais de poder ou institucionais que tangem à 

livre ação, pensamento e consciência dos indivíduos e grupos. 

Na turma de EJA II, as socioeducandas pareciam se sentir bem livres com a 

professora. Já com o instrutor, elas se mostravam desconfiadas ou defensivas. O 

relato de uma das jovens me ajudou a compreender melhor o que se passava ali: 

“Tenho nojo desse instrutor! Nojo do A.!...Queria dar uma vassourada nele!”. Ela 

continua: “Ele leva chi re em casa e vem descontar na  ente. Ele me deu duas 

mãozada ontem  e eu dei um murro na boca dele!”. (Diário de Campo, 2012, p. 11) 

  

O clima de animosidade constante entre as socioeducandas e os instrutores se 

configura como principal motivo de tensão no ambiente socioeducativo. Em vários 

momentos, pude perceber que as jovens assumiam uma postura defensiva, como se 

estivessem ressentidas. E, de fato, muitas vezes há motivo para tanto: as agressões e 

humilhações na unidade são constantes. Acredito que, em decorrência da postura de alguns 

instrutores, parte das socioeducandas acaba fortalecendo tal repertório comportamental, como 

se estivessem em prontidão para o conflito. Não é diante da percepção do entorno como um 

ambiente ameaçador que comportamentos ansiosos e defensivos costumam surgir?  

Com isso, não estou querendo dizer que as posturas e comportamentos agressivos 

apresentados pelas internas têm, como causa única, as assimetrias impostas na relação 

socioeducanda-instrutor educacional. No entanto, credito aos instrutores educacionais boa 

parte da reatividade agressiva das jovens e teço essa consideração baseado em minhas 

observações das interações entre esses dois grupos. Para apoiar a minha afirmação, levo em 
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conta também minhas percepções durante as oficinas temáticas que realizei, nas quais pude 

desenvolver um tipo de relação bem menos assimétrica, pautada pelo diálogo, pela liberdade e 

pela confiança.   

Trazendo mais elementos para compreender essa questão, relato a fala de uma das 

jovens, que disse para a professora de EJA II durante a aula: “Tia, nós tem pai e mãe, nós tem 

pai e eles acham que podem nos bater...”. As práticas de violência na unidade ganham ares de 

legitimação, “eles acham que podem”. O maquinário carcerário, tal como afirma Foucault 

(2010), proporciona um despotismo administrativo que provê ampla autonomia aos agentes 

institucionais para aplicação dos castigos, sejam eles “corretivos” ou mesmo parte das 

“violências inúteis”.  

Posto desse modo, pode-se afirmar, sem muitos rodeios, que a violência 

(considerada “útil” ou “inútil”) não deveria ter lugar algum no atendimento socioeducativo. 

Apesar de práticas denominadas “disciplinares” estarem previstas no SINASE como 

possibilidade de intervenção socioeducativa, sob hipótese alguma, devem ser usadas mediante 

atitudes de violência, nem serem tomados como instrumento de manutenção da ordem 

institucional (BRASIL, 2006a, 2006b).  

As práticas de castigo são definidas, não pela natureza do ato, mas por uma 

intencionalidade que resulta na privação de algum elemento positivo ou na imposição de algo 

negativo. Pode se configurar como castigo: a retirada do rádio de uma oficina, uma 

humilhação diante das colegas, o recolhimento na “tranca”, a interdição do atendimento 

socioeducativo ou ainda agressões físicas.  

No cotidiano de grande parte dos centros socioeducativos, tem se percebido que a 

violência tem sido perpetrada por meio, exatamente, da aplicação de práticas “corretivas” 

abusivas. Numa aberta cultura de desrespeito, métodos repressivo-punitivos, que se utilizam  

de violência física, práticas de tortura, isolamento em celas, humilhação e práticas 

discriminatórias, têm sido legitimados ou mesmo tolerados quando rotulados como 

“disciplinares” ou “educativos” (ESPI DOLA; SA TOS, 2004, LOPES et al, 2008). 

Não foi simples definir onde agrupar as práticas de castigos, se dentro do modelo 

repressivo-correcional ou no conjunto de práticas pedagógico-corretivas ou de reforma, já que 

muitas vezes as punições são tomadas pela unidade como “recurso pedagógico”. De fato, a 

pedagogia e a escola, como dispositivo de controle disciplinar (FOUCAULT, 2010), durante 

muito tempo, foi terreno fértil para o desenvolvimento de técnicas punitivas, como 

palmatórias, situações vexatórias, humilhações, isolamentos, etc.  
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O castigo não se configuraria, primeiramente, como o suplício, uma prática de 

punição que tornaria explícita a vingança da instituição sobre o indisciplinado, mas é inserido 

como exercício, um procedimento dentro de uma pedagogia ortopédica. Como bem assinala 

Foucault (2011, p.44), a disciplina se trata de “um poder que, na verdade, não é repressivo, 

mas produtivo – a repressão só figura a título de efeito colateral e secundário, em relação à 

mecanismos que, por sua vez, são centrais”.  

Dito isso, mesmo compreendendo o castigo como elemento importante da lógica 

disciplinar (base do modelo pedagógico-corretivo ou de reforma a ser discutido mais adiante), 

nessa pesquisa, opto por enfatizar o castigo como prática punitiva e por localizá-lo dentro do 

modelo repressivo-correcional, pois as punições dentro dos centros educacionais nem sempre 

se expressam a partir de um método, dosado por uma métrica inserida numa racionalidade ou 

tecnologia corretiva.  

O que tenho percebido com a minha experiência no campo socioeducativo é que, 

por vezes, instrutores buscam legitimidade numa “intenção pedagógica”, supostamente, 

presente em atos de constrangimento, de agressão física ou mesmo de isolamento para 

legitimar práticas, claramente, vingativas e até sem sentido algum (por puro ódio ou sadismo): 

e isso não pode deixar de ser evidenciado. Acredito, inclusive, que situar os castigos como 

agressões, humilhações e isolamentos, nesse primeiro eixo, salienta seu caráter repressivo, 

não permitindo dúvidas sobre o seu caráter violento, mesmo quando tratado como “recurso 

pedagógico”.  

Neste ponto, enfatizo que, no texto do SINASE, está bem claro que o atendimento 

socioeducativo, deveria ter, como objetivo primeiro, a “ressocialização”, partindo do 

entendimento de que a melhor maneira de responsabilizar o autor de ato infracional não deve 

ser pautada por práticas punitivas. Segundo Lopes de Oliveira e Vieira (2006), o ECA, ao 

definir a prática de ato infracional como situação de conflito com a lei, aponta para 

necessidade de o atendimento socioeducativo atuar tanto sobre aspectos desenvolvimentais do 

infrator, quando socioculturais e contextuais.  

A socioeducação deve contribuir para formação do jovem em conflito com a lei, 

não só pela via da escolarização e da profissionalização, mas com a promoção de espaços de 

diálogo e reflexão sobre si mesmos, que facilitem a construção de novos sentidos e valores de 

participação na vida social e o fortalecimento de posturas que estejam de acordo com os 

códigos sociais de convivência.  
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As ações socioeducativas devem exercer uma influência sobre a vida do 

adolescente, contribuindo para a construção de sua identidade, de modo a favorecer 

a elaboração de um projeto de vida, o seu pertencimento social [...].Para tanto, é 

vital a criação de acontecimentos que fomentem o desenvolvimento da autonomia, 

da solidariedade e de competências pessoais relacionais, cognitivas e produtivas. 

(BRASIL, 2006b, p. 60). 

 

O foco da atividade socioeducativa deve estar voltado para o desenvolvimento de 

ações pedagógicas que visem à promoção de sua cidadania e à proteção de seus direitos 

sociais, objetivando a construção de uma trajetória pessoal que não inclua condutas que 

impliquem na reincidência de práticas infracionais. Desse modo, a situação de conflito com a 

lei deve ser mudada por “um processo socioeducativo, que permita ao adolescente 

compreender e situar-se diante do fen meno, promovendo novas opções de vida”.  (LOPES 

DE OLIVEIRA; VIEIRA, 2006, p.74) 

Ademais, é esperado, por parte dos profissionais das unidades, disponibilidade 

para vinculação ético-afetiva com os jovens atendidos; o que não implica em abandono da 

autoridade, mas no exercício do diálogo como via de organização do ambiente 

socioeducativo, sempre evitando posturas violentas e a subordinação dos socioeducandos a 

regras autoritárias.  

Infelizmente, essa não tem sido a forma preferencialmente adotada nos centros 

educacionais para lidar com questões relacionadas à indisciplina e conflitos interpessoais. O 

que se tem observado nas unidades de internação é a perseverança de práticas violentas como 

medidas disciplinares, à revelia das recomendações do ECA e da vigilância das organizações 

ligadas à defesa de crianças e adolescentes. Como posto no 2
o
 Relatório do Monitoramento do 

Sistema Socioeducativo (CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 

2012, p. 58-59), é preocupante o grau de crueldade presente em práticas violentas ocorridas 

em algumas unidades de internação em Fortaleza.  

Em pelo menos 3 centros, foram relatados episódios de agressão com galhos de 

“jucá”, corredor polonês e incitação à violência por parte dos instrutores. Em um 

centro foi relatado que adolescentes são algemados em pé na cela da tranca e fica 

nesta posição por várias horas. Segundo os entrevistados, não tem um motivo 

específico que justifique tamanha violência.  

 

É gravíssimo constatar que o Estado não tem conseguido garantir a integridade 

física e psicológica de seus tutelados submetidos a medidas socioeducativas. Tal cotidiano de 

violações de direitos observado nos centros educacionais compõe um cenário de violência que 

alcança o seu auge quando observados casos que atentam contra o maior dos direitos de todo 

ser humano: o direito a vida. De 2006 até hoje, foram contabilizadas cinco mortes de 
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adolescentes em unidades de internação, sendo uma delas causada por um policial militar, 

agente do Estado, supostamente, responsável por manter a segurança da coletividade. 

(CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 2012).  

Além das práticas de agressão física e psicológica, outra forma de se manter a 

ordem nas unidades é colocando o adolescente “indisciplinado” nos espaços de contenção, 

mais conhecidos como “tranca”.  ormalmente, a condução desse socioeducando para esses 

espaços, ocorre quando as demais medidas “disciplinares” não surtiram efeito e, não raro, 

acontece em meio a agressões verbais e físicas. Com exceção da unidade de semiliberdade, 

todos os centros educacionais do Ceará possuem espaços destinados à contenção, inclusive o 

de internação feminina, campo do estudo em pauta.  

O SINASE prevê que a contenção do adolescente privado de liberdade deve ser 

feita em condição de excepcionalidade, quando envolvendo risco à sua integridade ou a de 

outrem e não como medida disciplinar. É inadmissível que adolescentes já privados de sua 

liberdade tenham ainda sua dignidade e integridade física e psicológica violadas por métodos 

“disciplinares”, completamente, desnecessários.  

Retomando o episódio da “carta” (ou da “poesia romântica”), apresento mais um 

trecho referente a uma cena ocorrida após a intervenção do instrutor educacional. Logo que 

percebeu a existência da carta, a professora pediu, gentilmente, que ela a entregasse e, diante 

da recusa da jovem, o instrutor a ameaçou e tentou tomar a força de suas mãos. Nesse 

momento, a jovem amassou a carta, colocou-a por dentro da blusa e, dando de ombros, virou 

pra mim e falou: “‘Tô nem ai! Prefiro ficar recolhida por 5 dias’. O instrutor educacional 

olhou pra mim com expressão colérica, respirou fundo e saiu da sala. Imagino que a minha 

presença inibiu uma postura mais autoritária por parte do instrutor” (Diário de Campo, 2012, 

p. 11).  

O recolhimento ao qual a jovem se referia era um tipo específico de sanção 

imposto às jovens que cometem atos de indisciplina mais gravosos (cabe sublinhar aqui que a 

instituição considera uma “carta” como produto de um ato de indisciplina dos mais graves). 

Essa punição se caracteriza por um isolamento absoluto numa espécie de cela com grades 

voltadas para um muro, mais conhecida como “tranca”.  uando recolhidas, as jovens ficam 

isoladas das demais, “dormem na pedra”
11

, sofrem restrições em relação ao horário do banho, 

objetos de uso pessoal, refeitório e, por fim, são privadas das atividades socioeducativa. 

                                                        
11

 “Dormir na pedra” significa dormir em contato direto com o chão, sem colchões ou cobertores.  
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Do mesmo modo que as agressões físicas, humilhações e demais práticas de 

violência, o isolamento, além de se configurar como punição, também se insere na lógica 

disciplinar. Como afirma Foucault (2010), o isolamento como princípio carcerário teria como 

função promover uma transformação moral e não, simplesmente, uma mudança de atitude. 

Pela reflexão inevitável em sua condição de solidão, deveria surgir o remorso pelas faltas e, a 

partir de então, quando forçada a ouvir sua consciência, a interna recobraria o senso do que é 

“certo” e do “errado”, do “bem” e do “mal”: os imperativos do “homem moral”. O isolamento 

serviria, portanto, como um espaço que facilitaria esse retorno à virtude, como um espaço de 

“resgate” ou de “reforma”.  ão   toa, essas “solitárias” também costumam ser chamadas de 

“espaço de reflexão”.  

 

3.4.1.4 Estigmatização e práticas disciplinares: engrenagens do perverso mecanismo de 

legitimação da violência nos centros educacionais  

 

À semelhança das instituições totais
12

 investigadas por Goffman, os centros 

responsáveis pelo atendimento socioeducativo de jovens em conflito com a lei costumam 

estruturar suas atividades a partir do controle formal do cotidiano institucional e da vigilância 

sobre a conduta dos socioeducandos (GOFFMAN, 2010). Ainda segundo ele, o objetivo 

fundamental de toda ação institucional é o controle dos internos, sendo tarefa da equipe 

dirigente a correta administração do castigo quando as regras são burladas.  

O contexto de violência presente na maioria dos centros educacionais tem sido 

produzida e mantida através do que alguns autores têm chamado de “cultura de desrespeito” 

ou “cultura de estigmatização” do jovem em conflito com a lei (FRAGA; I LIA ELLI, 

2003, LOPES et al, 2008, COSTA; ASSIS, 2006). Tendo seu fazer institucional pautado pela 

representação dos internos como “delinquentes”, é possível entender como métodos 

repressivo-punitivos e de “reforma moral” convivem com práticas socioeducativas numa 

mesma organização. 

No caso do adolescente em conflito com a lei, é, precisamente, a partir do estigma 

que se legitima a administração da violência que fere sua integridade e dignidade humana. É 

somente a partir da construção de estereótipos desse jovem como “perigoso”, “psicopata”, 

                                                        
12

 “Uma instituição total pode ser definida como um local de residência e trabalho onde um grande número de 

indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, 

levam uma vida fechada e formalmente administrada”. (GOFFMAN, 2010, p.11)   
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“ameaça”, “irrecuperável”, “instável”, “violento”, “agressivo” etc., que se tornam, 

socialmente, aceitáveis ações de violência praticadas nos centros educacionais.   

O processo de institucionalização assistido nas unidades socioeducativas, na 

maioria dos casos, ao mesmo tempo em que é balizado pelo estigma do “menor infrator”, 

termina por reforçar ainda mais essa representação, já que as práticas dentro das unidades se 

conformam na direção de manutenção do estigma do jovem como “delinquente” e “perigoso”. 

Essa é uma realidade que se impõe na maioria dos centros educacionais, apesar das 

recomendações do SINASE para a busca de novos referenciais na tentativa de transformação 

de práticas discriminatórias e estigmatizantes, que resumem o adolescente ao ato infracional a 

ele atribuído (BRASIL, 2006b). 

Durante a minha trajetória no universo socioeducativo, uma percepção incômoda, 

que sempre me acompanhou nos diversos contextos em que me inseri, foi a de que a interação 

instituição-socioeducando, quase sempre, é mediada por fortes estigmas que orbitam em torno 

da figura do “menor delinquente”. Os atores da instituição costumam tratar os internos de 

forma polarizada: ora como “infratores” e “violentos”, ora como “abandonados” e “carentes”.  

Tais estigmas circunscrevem formas de interação específicas, modulam posturas e 

discursos, que, por vezes, se embaralham nas práticas dentro das unidades socioeducativas. 

As representações sobre esses jovens como “coitadinhos” inspiram nos profissionais 

compaixão, cuidado e acolhimento. Outras imagens como a de “agressivos” ou “rebeldes”, 

geram medo e atos de desprezo. De toda forma, é certo que eles costumam ser tratados como 

um conjunto amplo e homogêneo, o grupo dos “em conflito com a lei”, desprovidos de 

singularidade e, principalmente, de valor positivo. 

Em todos esses exemplos de estigma, entretanto, inclusive aqueles que os gregos 

tinham em mente, encontram-se as mesmas características sociológicas: um 

indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação social cotidiana possui 

um traço que pode-se impor a atenção e afastar aqueles que ele encontra, destruindo 

a possibilidade de atenção para outros atributos seus. Ele possui um estigma, uma 

característica diferente da que havíamos previsto. (GOFFMAN, 2008, p.7). 

 

É isso que um estigma faz. Ao construir uma teoria sobre determinado grupo, 

reduzindo-o a um traço compartilhado, tipifica-o e o insere num sistema valorativo de 

hierarquização. Após torná-los seres humanos menos humanos (ou infra-humanos) diante dos 

outros, legitima-se sua inferioridade e são fomentadas animosidade por conta dessas 

diferenças criadas. No fim desse perverso processo, muitas vezes, o indivíduo estigmatizado 

termina por identificar-se a partir dos traços negativos impostos pelo grupo dos “normais”,  

gerando um forte impacto sobre sua auto-estima (GOFFMAN, 2008, JODELET, 2008).  
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Seja “coitada” ou “monstro”, a jovem em privação de liberdade é tratada sob a 

ótica da desqualificação. A seguir apresento trechos que ilustram como esse processo ocorre.  

Assim como as jovens, a professora parecia um pouco entediada, sem ânimo para 

atividade que deveria desempenhar. Ela passou maior parte do tempo da oficina de 

costura conversando comigo sobre as dificuldades de educar aquelas jovens, de 

fazer com que elas aprendam algo. Ela falava: “É uma pena que a maioria aqui não 

quer saber de aprender nada” (Diário de Campo, 2012, p. 16) . 

 

Durante toda a aula de costura, não consegui perceber um planejamento 

pedagógico claro. A professora entregava folhas de papel ofício com traços pontilhados, os 

quais as jovens deveriam furar com a agulha da máquina, simulando o ato de costurar em 

tecido como forma de exercício. Em certa altura da aula, a professora nem mesmo entregava 

os papéis, cabendo às jovens escolher qualquer modelo para exercitar. O objetivo era adquirir 

a coordenação motora necessária para utilização da máquina. No entanto, não havia uma 

diretividade específica, nem estímulo, estando as alunas alheias a atividade na maior parte do 

tempo, conversando entre si.  

Posturas pedagógicas como essa, se referem às jovens como “ineducáveis” ou 

“desinteressadas”, culpabilizando-as pelo fracasso em seus aprendizados. O que a unidade 

tenta fazer parecer é que, se algo falhou nesse processo foi a aluna, e nunca a instituição. Em 

outra turma, um das alunas, em meio a explicações de matemática, fala: “Pro essora, eu não 

sei aprender!”. Mais adiante, outra aluna se dirige a mim em voz baixa e, quase que 

complementado a primeira, diz: “Escola não é para mim”. Ora, mas não é, exatamente, essa a 

mensagem que os professores, com impaciência e falta de motivação ou planejamento 

pedagógico em sala de aula, acabam por transmitir?  

Essa desqualificação é sentida pelas jovens quando elas têm suas formas de 

pensar, sentir e agir negadas pela instituição (LEITE, LEITE, BOTELHO, 2008). Em alguns 

momentos, pude presenciar episódios em que os profissionais do centro educacional não as 

escutavam ou, quando o fazia, não as levavam a sério. Era repetido quase que como um 

jargão pelas socioeducandas: “Nossa palavra não vale de nada aqui!” ou “Eles não 

acreditam em nada que a  ente diz”.  

Além disso, algo que percebi durante as observações é que, tanto os instrutores 

educacionais, como a equipe de técnicos, “interpretam” os comportamentos das jovens de 

forma exaustiva. Existe uma espécie de vigilância constante com o intuito de evitar que sejam 

tapeados por elas a qualquer momento.  

Uma das jovens da unidade, por saber que eu era psicólogo, numa conversa informal 

nos corredores me pediu para atendê-la. Eu perguntei por que ela, simplesmente, não 
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requisitava um atendimento com a psicóloga da unidade, que ela já conhecia e que já 

tinha mais intimidade. A jovem, então, me explica o porquê: “ uando a gente pede 

pra falar com as tias, eles nunca levam! Nunca atendem a gente! Dizem que vão 

levar, mas nunca dá certo”. De fato, alguns técnicos e instrutores já haviam 

comentado comigo que era preciso distinguir bem quando as jovens “realmente” 

necessitavam de atendimento, porque, segundo eles, as socioeducandas “inventam” 

demandas só para serem atendidas ou mesmo saírem da ala dos dormitórios. 

Segundo uma das técnicas, “Elas inventam que tem algum problema só pra passear 

pela unidade ou sair no carro da instituição”. (Diário de Campo, 2012, p. 15)  

 

Se as demandas que as internas apresentam são verdadeiras ou falsas, não teria 

como distinguir a partir da observação. Todavia, o que eu percebi foi que os instrutores, na 

dúvida, terminavam por instaurar certa morosidade nos atendimentos como método de 

distinção. As demandas verdadeiras perdurariam e as falsas cessariam. Nesse ponto, 

realmente, não saberia o que se configuraria como maior violação: prolongar um desconforto 

ou sofrimento por tempo de espera desnecessário ou a negligência com casos de demandas 

passageiras, que exigem intervenções imediatas e pontuais.  

Sem falar que, por vezes, uma demanda “falsa” pode revelar outras necessidades 

que não a, oficialmente,  demandada. Se as jovens “inventam” dores para receber atendimento 

especializado fora da unidade, não fica claro qual a real necessidade que elas sentem? A 

demanda por passeios que proporcionem novos ares diferentes daquele da unidade não seria 

uma necessidade legítima? Por outro lado, como seria possível distinguir a veracidade da 

demanda de uma jovem que, por exemplo, pede por atendimento psicológico? Como os 

instrutores poderiam julgar se essa demanda é verdadeira ou falsa?  Os instrutores costumam 

dizer: “Ela só está querendo chamar atenção!”. Elas querem chamar atenção para o quê? E a 

instituição? Tem dado atenção?  

 

3.4.2 Modelo Pedagógico-Corretivo ou de Reforma Moral 

 

As primeiras estratégias estatais do começo do século, que se restringiam ao 

simples recolhimento dos “menores” em instituições-depósito, passaram por profundas 

modificações ao longo da história, incorporando novos parâmetros para lidar com a “questão 

do menor”. Se a norma agora era tratar de forma mais humanizada os “desviantes” (uma vez 

que a justiça tratava de maneira desumana o fora-da-lei), é importante não perder de vista que 

essa mudança não reside no reconhecimento da humanidade profunda desses sujeitos, mas nas 

novas tecnologias de poder presentes na racionalidade disciplinar (FOUCAULT, 2010).   
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Os debates em torno da urgência da criação de instituições apropriadas para 

atender esse público nascem como resposta à necessidade crescente de mão-de-obra por parte 

da indústria incipiente da primeira metade do século, bem como da agricultura carente de 

mão-de-obra num período pós-escravidão. O abandono do modelo institucional segregador e 

punitivo de tratamento dos “menores delinquentes” esteve mais ligado   possibilidade de 

profissionalização dos internos e de criação dos patronatos agrícolas (com a formação de 

trabalhadores rurais), do que  a uma assimilação efetiva de uma racionalidade pedagógica.  

Ademais, o projeto de construção de um Estado nacional forte e unido, via a 

educação e a profissionalização como vias fundamentais para a formação de um corpo social 

dócil, em torno dos ideais da pátria, da família e da religião. Como bem ilustra Rizzini (2009, 

p. 139) 

A legislação dirigida aos menores de idade vinha a legitimar o objetivo de manter a 

ordem almejada, à medida que, ao zelar pela infância abandonada e criminosa, 

prometia extirpar o mal pela raiz, livrando a nação de elementos vadios e 

desordeiros, que em nada contribuíam para o progresso do país. Para atingir a 

reforma almejada para ‘civilizar’ o Brasil, entendia-se ser preciso ordená-lo e saneá-

lo. 

 

Essas mudanças apresentam-se fundamentais para o desenrolar dos caminhos que 

a política pública de assistência a crianças e adolescentes percorreu no Brasil. Mesmo que 

nem sempre incorporados às práticas institucionais, um modelo de atendimento pautado por 

propostas pedagógicas começa a surgir como possibilidade de resolução do “problema do 

menor delinquente”. Houve uma superação do paradigma da punição pelo simples 

recolhimento, apesar de, ainda hoje, os centros educacionais não terem abandonado por 

completo práticas institucionais de caráter repressivo, como temos observado.   

Embora o surgimento de uma nova ótica na assistência não tenha significado o 

abandono total das práticas consideradas ultrapassadas, podemos dizer que, neste 

momento, houve uma ruptura na forma de conceber o atendimento àqueles 

designados vadios, vagabundos viciosos e criminosos – da repressão à educação, ou 

seja, de uma ótica meramente repressiva para uma visão educativa e recuperativa. 

(RIZZINI, 2009, p.282). 

 

O que antes era administrado, exclusivamente, pela face policialesca do Estado 

passa ser assumido por instituições reformatórias de características híbridas que se estruturam 

a partir de dispositivos de saber-poder médicos, jurídicos e pedagógicos. Profilaxia, educação, 

recuperação e correção são as palavras-chave para entender o modelo de atendimento que 

imperou na segunda metade do século XX. Era dever das novas instituições proporcionar um 

atendimento que ultrapassasse a ideia do “encarceramento”.  
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 esse novo contexto social, representações como infância “desvalida” ou 

“infeliz”, típicas da antiga caridade, perdem a primazia para as novas noções de “faltas” e 

“desvios” advindas das teorias da carência e da marginalização. Todo um novo jargão 

médico-jurídico entra em cena com seu saber-poder, ao passo em que se fortalece o modelo 

correcional-repressivo. Esse foi o período da construção dos grandes complexos de 

internação, cenário propício para o desenvolvimento de um quefazer institucional pautado 

pela fórmula apreensão, triagem, rotulação, deportação e confinamento (VOGEL, 2009)  

Passa a ser fundamental dentro da mentalidade tecnicista emergente a legitimação 

das práticas institucionais pelo saber científico. Todo o novo aparato institucional de 

administração da infância que se estruturava como dispositivos de saber-poder. Era preciso 

categorizar e classificar para tratar, sendo criada uma nova fórmula de atendimento a partir 

dos conhecimentos oriundos dos campos da psicologia, da psiquiatria e da antropologia 

criminal.  

Foi notável o aumento no interesse de investigar a vida das crianças e 

adolescentes pobres, de suas famílias e de sua personalidade, com o intuito de elaboração de 

teorias científicas que pudessem responder ao problema do “menor delinquente”. A partir 

desses investimentos é que se fortalecem as representações do adolescente autor de ato 

infracional como “perigosos”, “irregulares”, “doentes”, “incorrigíveis”, etc.  

 

3.4.2.1 A lógica disciplinar como princípio das pedagogias corretivas  

 

Com advento do SAM e das FEBEMs é que se consolidam as instituições sob o 

modelo corretivo-pedagógico, tendo, então, o tratamento despendido ao menor infrator se 

voltado para a prevenção e para regeneração do “delinquente”. A fórmula da reforma dos 

“degenerados” diferente das práticas repressivas anteriores, exige bem mais do que o 

recolhimento (segregação do meio social) e o confinamento (contenção espacial e controle do 

tempo). O ponto distintivo desse novo modelo se pauta pela submissão à autoridade 

disciplinar que, através da aplicação de uma pedagogia-corretiva, concretizaria a “reforma 

moral” dos jovens delituosos. Sobre as instituições de reforma, Foucault (2010, p.123) afirma 

que: 

Os “reformatórios” se dão por função, também eles, não apagar um crime, mas 

evitar que recomece. São dispositivos voltados para o futuro, e organizados para 

bloquear a repetição do delito. [...] Não se pune, portanto, para apagar um crime, 

mas para transformar um culpado (atual ou virtual); o castigo deve levar em si uma 

certa técnica corretiva.  
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Por meio de técnicas de correção individual se realizaria o processo de 

requalificação do delinquente, ocupação central da instituição. A correção deveria ser 

individual, mas a atividade institucional é estruturada a partir de práticas grupais, onde um 

grupo relativamente grande de pessoas é tratado da mesma forma e as pessoas são obrigadas a 

cumprir rotinas em conjunto: dormir, acordar, assistir aula, comer, tomar banho, inclusive as 

atividades de lazer (GOFFMAN, 2010).  

Da programação pedagógica ao regimento interno, toda atividade tem função e 

métrica: elas acontecem de um determinado jeito (e não de outros) para alcançar um 

determinado fim. Corrigindo o “menor delinquente” através de uma administração econ mica 

da disciplina, ao final do processo, teríamos o “homem de bem”, indivíduo obediente, sujeito 

a hábitos e regras. Ainda hoje, nos centros educacionais, pode ser observada essa 

racionalidade técnica entranhada em toda a agenda socioeducativa. 

 Na época das observações, havia uma técnica em pedagogia na unidade, que era 

responsável por coordenar tanto as atividades de educação formal, como as oficinas 

profissionalizantes. Além de desenvolver essas atividades típicas dos pedagogos, percebi que 

ela era também uma figura de referência para os instrutores educacionais, quando o assunto 

era a administração de “práticas disciplinares” na unidade – leia-se castigos. 

Percebi que, em diversos momentos, os instrutores procuravam-na para discutir 

sobre as jovens indisciplinadas, sobre punições adequadas, sobre o tempo de permanência na 

“tranca”, etc.  um determinado dia, me chamou a atenção quando o coordenador de 

disciplina (instrutor educacional responsável por coordenar as atividades do plantão) 

expressava em alto e bom som sua revolta com um instrutor que estava sendo, 

demasiadamente, permissivo com as socioeducandas, deixando-as circular mais livremente 

pela unidade e permitindo sua saída dos dormitórios para atendimentos. Ele dizia, “Ele libera 

elas pra fazer tudo que elas pedem! E como é que eu fico com os demais instrutores? Eu digo 

pra eles fazerem do jeito certo. Se um descumpre,  ica ruim pros outros controlarem!”.   

Sobre esse episódio, há um aspecto que acredito ser importante pontuar para 

avançar na discussão. Como já exposto, é sabido que a unidade utiliza as práticas disciplinares 

ou castigo como parte do mecanismo de controle da ordem. Contudo, o que a cena acima nos 

aponta é aqui a aplicação dessa disciplina não poderia se efetivar de qualquer jeito. O controle 

sobre os corpos deve ser exercido através de um “princípio econ mico” (FO CA LT, 2010), 
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da técnica da justa medida da correção, não sendo tolerado a instituição utilizar de seu poder 

de maneira desmedida ou, puramente, punitiva. 

Ampliando ainda mais a discussão, é possível dizer que a própria medida 

socioeducativa, como via de responsabilização de todo menor de idade que cometesse delito, 

teria função essencial de transformar o comportamento dos indivíduos. É preciso ficar claro 

que o papel dos centros educacionais não seria, preferencialmente, o de impedir a “conduta 

criminosa”, mas de atuar sobre a “delinquência”, intervir sobre a natureza do “delinquente”, 

portanto, sobre ele, em sua “essência criminosa”.  

A lógica disciplinar, no passo que reduz os desvios através do castigo, o pratica de 

maneira, essencialmente, corretiva. Como bem ilustra Foucault (2010, p. 173) em Vigiar e 

Punir, “Ao lado das punições copiadas ao modelo judiciário (multas, açoite, masmorra), os 

sistemas disciplinares privilegiam as punições que são da ordem do exercício – aprendizado 

intensificado, multiplicado, muitas vezes repetido [...]”. O castigo, aqui, passa a ser operado 

agora pela fórmula do exercício.  

Data do século X II a “invenção” dessa nova mecânica de poder: o poder 

disciplinar, fundado na normalização e supondo um empreendimento ortopédico sobre os 

corpos. O modelo prisional foi concebido como um exaustivo aparelho disciplinar, devendo 

tomar a seu cargo todos os aspectos dos indivíduos: seu treinamento físico, sua aptidão para o 

trabalho, seu comportamento cotidiano, sua atitude moral, suas disposições (FOUCAULT, 

2010).  

O princípio da correção, segundo Foucault (2011), encontra-se ancorado sobre o 

sistema “disciplina-normalização”, que configura um poder exercido não pela via da 

repressão, mas através da produção. Aqui, reforço, não se trata apenas de um controle sobre 

as condutas, mas, essencialmente, de um conjunto de técnicas e de procedimentos de controle 

sobre e produção das identidades. Trata-se de um disciplinamento operado nos e pelos 

indivíduos mediante a “norma”, um tratamento direcionado  queles que resistem: corrigir os 

incorrigíveis.  

A instauração das técnicas de disciplina é contemporânea ao surgimento da figura 

do “anormal”, do indivíduo a ser corrigido, esse sujeito para quem se volta o controle 

exercido pelos dispositivos escola, família, igreja, polícia, etc. O modelo de “reformatório 

integral” prescreve vários princípios que norteiam procedimentos presentes nas instituições 

destinadas aos adolescentes em conflito com a lei. A medida socioeducativa de privação de 
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liberdade se concretiza através de medidas, simultaneamente, de repressão, de controle, de 

correção e de assistência. Como pontua Foucault (2011, p. 286) 

O “internamento” praticado em larga escala a partir do século X II pode aparecer 

como uma espécie de fórmula intermediária entre o procedimento negativo da 

interdição judiciária e os procedimentos positivos de correção. O internamento 

exclui de fato e funciona fora das leis, mas se dá como justificativa a necessidade de 

corrigir, de melhorar, de conduzir   resipiscência, de fazer voltar aos “bons 

sentimentos”.  

 

Talvez, por essa razão, seja tão difícil categorizar certos discursos, práticas e 

procedimentos institucionais constituintes dessa realidade complexa que é o centro 

educacional a partir de um só discurso ou modelo de atendimento. Contudo, se por um lado, 

podem parecer confusos os modos híbridos ou maquiados a partir dos quais são perpetradas as 

opressões sutis dentro do Aldaci Barbosa, acredito que não restam dúvidas sobre as posturas 

punitivas ou “corretivas” que o Estado tem direcionado ao adolescente autor de ato 

infracional. 

 

3.4.2.2 O modelo “SINASE”: novos discursos, novas práticas, nova racionalidade? 

 

Somente com o processo de redemocratização brasileiro ocorrido na década de 80 

é que se tornou possível problematizar, de maneira mais efetiva, o consolidado sistema de 

internato, principalmente, no que concerne ao efeito perverso de institucionalização do 

“menor carente”. O modelo FEBEM de “correção” do menor delinquente (ou da delinquência 

do menor) começa a ser considerado dispendioso, ineficaz e excludente. (VOGEL, 2009) Pela 

primeira vez em nossa história, por intermédio da militância dos movimentos sociais, esse 

modelo pode ser questionado sobre seus reais benefícios para o desenvolvimento desses 

adolescentes. Ao mesmo tempo, fortaleciam-se as denúncias de maus-tratos e a 

estigmatização sofrida pelos jovens em conflito com a lei, processo que se constituía como a 

grande barreira em seu processo inserção social. 

O ECA veio apontar para uma necessidade de reordenamento da lógica 

correcional presente nas instituições de atendimento ao “menor infrator”. Em 2006, com a 

publicação do SINASE, novos parâmetros ético-pedagógicos são indicados como norteadores 

para o atendimento dito socioeducativo, alinhado com a Doutrina da Proteção Integral. É 

posto como meta para todo o país a execução das medidas socioeducativas por meio de um 

atendimento fundamentado em concepções humanistas que, a um só tempo: alinha 

intervenções pedagógicas que valorizam a reflexividade, a autonomia e as potencialidades dos 
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sujeitos com ações assistenciais (e não assistencialistas) que inserem esses adolescentes num 

amplo sistema de garantia de direitos, objetivando sua “reinserção social” e o fortalecimento 

de sua cidadania. (BRASIL, 2006a, 2006b).  

O modelo socioeducativo, sem dúvidas, tem conquistado algum espaço dentro do 

atendimento oferecido pelos centros educacionais. As conquistas da sociedade civil em sua 

atuação de controle social têm constrangido as instituições responsáveis pela execução das 

medidas e o próprio poder público à diminuírem o abismo entre a realidade da unidades de 

internação e as normas do SINASE (CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE, 2012). No Aldaci Barbosa, de modo particular, consigo perceber que os 

princípios do ECA e do SINASE têm sido postos em prática em muitos momentos.  

Sem dúvida, o fortalecimento de uma “cultura socioeducativa” – em 

contraposição à cultura de desrespeito e estigmatização –, mais consonante com as 

normatizações ético-humanitárias nacionais e internacionais, tem contribuído para a garantia 

de direitos e contribuído para um atendimento menos repressivo. Entretanto, o paradigma 

socioeducativo tem promovido uma cultura de valorização e respeito às subjetividades dos 

adolescentes em privação de liberdade? Tem sido possível pensar num atendimento para além 

do tratamento do “jovem a ser corrigido”   

 

3.4.3 Práticas socioeducativas: espaço das opressões sutis 

 

Segundo Maraschin e Raniere (2011), a grande mudança proposta no texto do 

SINASE reside no abandono do paradigma correcional-repressivo, responsável pelos 

tratamentos desumanos de adolescentes em privação de liberdade. Observa-se que a 

racionalidade subjacente ao modelo pré-SINASE tem funcionado de modo bem acoplado à 

estrutura da instituição “centro educacional”, em seus regulamentos, rotinas e práticas ainda 

norteados, como afirmam Lopes de Oliveira e Vieira (2006), pelo trinômio punição-

repressão-disciplina. Ainda hoje são fortes os traços da lógica das antigas instituições totais 

descritas por Goffman (2010), com seu caráter totalizante representado pela segregação do 

mundo externo e administração das vigilâncias, dos castigos e disciplinas.  

Em épocas de SINASE, quando referimos às tecnologias de correção associadas 

ao que Foucault (2010) vem chamar de “aproveitamento dos corpos”, considero que a lógica 

disciplinar não foi de todo abandonada, mas tem se apresentado sob formatos mais 

“discretos”. O paradigma socioeducativo tem possibilitado ao Estado um tipo de controle sutil 
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dos sujeitos, mais “politicamente correto”, diferente das clássicas pedagogias de “reabilitação 

do delinquente” presentes no modelo anterior. Todavia, mesmo sob roupagens distintas, esses 

modelos continuam mantendo a promessa de transformação do adolescente indisciplinado 

num sujeito dócil para o trabalho e socialmente útil.  

Haveria uma espécie de vetor convergente aos distintos modelos de atendimento 

ao menor autor de delitos apresentados aqui. Em consonância com a problematização 

proposta por Maraschin e Raniere (2011), utilizo-me de seus questionamentos: seria o 

SINASE, então, apenas um conceito que vem sendo aperfeiçoado desde o Código Mello de 

Mattos? A radicalização de um processo de regulação/dominação iniciado sobre o adolescente 

autor de ato infracional há quase 100 anos?  

A agenda institucional do Aldaci Barbosa, de maneira bem direta, assim como nos 

demais centros educacionais que tive a oportunidade de conhecer, repete o modelo voltado 

para uma reprogramação das adolescentes internas, para a correção de suas tendências 

indisciplinadas, imorais ou ilegais. Relato um trecho do meu diário de campo que acredito 

poder auxiliar essa discussão: 

Após minha fala sobre o motivo de eu estar na unidade, sobre a pesquisa e o que eu 

estaria desenvolvendo nos próximos meses, a professora encerra aquele momento 

dizendo: “Então, pronto, meninas! Vamos mostrar pro tio como vocês são bem 

comportadas aqui?”. (Diário de Campo, 2012, p. 15) 

 

Tudo que for “violento”, “mal”, “rebelde”, “agressivo”, “delinquente”, 

“indolente”, “transgressor”, “imoral”, enfim, tudo que não for compatível com o dócil 

“homem de bem” (em se tratando do Aldaci Barbosa, acredito ser possível substituir pela 

“menina direita”), perfeitamente, adequado   ordem do capital, deve ser capturado e, 

pedagogicamente corrigido, até que seja, finalmente, exterminado.  

Nas novas sociedades disciplinares, os dispositivos e técnicas de controle sobre os 

corpos atuam a partir da métrica que configuram o “sujeito normal”: sou uma filha normal? 

Uma aluna normal? Uma trabalhadora normal? Uma esposa normal? Uma mulher normal? 

Enfim, serei eu um sujeito normal?  

Esse questionamento encerra em si uma norma, que, ao mesmo tempo em que 

metrifica, qualifica e classifica, atua como ordenamentos, mecanismos de controle que 

produzem corpos submissos, subjetividades dóceis ao Estado e mão-de-obra ultra-esforçada e 

disciplinada necessária à ordem capitalista. Como afirmam Lopes de Oliveira e Vieira (2006, 

p.73)  
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Eles são colocados em prática em todas as instituições sociais, de forma a atravessar 

o tecido social de ponta a ponta. São mecanismos sutis e indolores utilizados para 

transformar as pessoas em sujeitos produtivos e adaptados ao sistema social. É o 

caso da disciplina militar, do relógio de pontos de fábrica, das rotinas escolares, 

entre outras ainda mais imperceptíveis, tais como os dispositivos de inscrição de 

gênero, de identidade profissional entre jovens [...]  

 

As atividades que estruturam o atendimento socioeducativo no Aldaci Barbosa 

não fogem à lógica da máquina correcional, onde as engrenagens clássicas são:  

a) a escola, com as turmas de EJA e as atividades de esporte, arte e lazer;  

b) o trabalho, com as oficinas profissionalizantes e cursos diversos;  

c) a religião, com os grupos de oração e as pregações moralizadoras;  

d) e o hospital, aqui sob uma roupagem bem específica: a do atendimento 

humanizado realizado pelas psicólogas, assistentes sociais e pedagogas.  

A “receita socioeducativa”, tal como se propõe em nosso momento histórico, não 

poderia funcionar de outra forma senão por meio de um hibridismo de sistemas-modelos, de 

uma superposição de discursos e práticas institucionais ancorados em modelos distintos. 

Como Foucault (2010, p. 279) bem explica: 

Essa superposição de modelos diferentes permite determinar a função de 

‘adestramento’ no que ela tem de específico.[...] não devem ser exatamente juízes, 

nem professores, nem contramestres, nem suboficiais, nem ‘pais’, mas um pouco de 

tudo isso e num modo de intervenção que é específico. São de certo modo técnicos 

do comportamento: engenheiros da conduta, ortopedistas da individualidade. 

 

A “fórmula” pode até ter mudado, mas o objetivo continua o mesmo: corrigir o 

“delinquente”. Como bem ilustra a técnica de pedagogia (aquele   quem os instrutores 

recorriam para melhor decidir sobre as “práticas disciplinares”) numa espécie de desabafo, 

“É, meu  ilho, você não sabe como é di ícil o dia-a-dia aqui. É muito difícil lutar com as 

jovens”.  

Com o intuito de melhor compreensão dos mecanismos presentes na proposta da 

socioeducação, proponho um esquema explicativo usando a metáfora da máquina (o centro 

educacional) e suas engrenagens (atividades socioeducativas). Parafraseando Foucault (2010), 

para uma sociedade-máquina, seriam necessárias instituições que proporcionassem meios de 

reforma mecânicos. Inspirado nos sete planos-platôs propostos por Maraschin e Raniere 

(2011) em sua análise sobre o discurso socioeducativo presente no texto do SINASE, 

proponho uma tipificação das engrenagens constituintes do maquinário-Aldaci em: 

engrenagem humanista-protecionista; engrenagem disciplinar-escolar-profissionalizante; 
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engrenagem correcional-religiosa ou de conversão; e engrenagem heteronormatizante ou 

homofóbica.   

 

3.4.3.1 Engrenagem humanista-protecionista 

 

Seria desonesto da minha parte afirmar que nas unidades há apenas violações de 

direitos e disciplinamentos da ordem da punição. Sem dúvidas, são reais os avanços e os 

esforços de atores institucionais em transformar os centros educacionais em espaços mais 

“humanizados”
13

, instaurando, aos poucos, um novo padrão de atendimento ao adolescente 

em conflito com a lei no Brasil.  

Faço essas considerações a partir da observação de condutas que agruparei em 

quatro atitudes presentes no fazer institucional do Aldaci Barbosa:  

a) a valorização das habilidades e foco no potencial das jovens;  

b) maior permissividade e simetrias relacionais, em que há um maior respeito 

pelos modos de ser e, portanto, maior liberdade;  

c) a promoção e o fortalecimento da cidadania;  

d) uma autovigilância da instituição para não infringir certos padrões humanitários 

e, desse modo, dar margem a denúncias por parte de entidades defensoras dos 

“direitos humanos”.  

As práticas de valorização pessoal encontradas na unidade se constituem por um 

esforço em facilitar o empoderamento das jovens a partir do reconhecimento de suas 

qualidades e potenciais. Na maior parte das vezes, os elogios dos professores, instrutores e 

técnicos soavam sinceros, fosse pelo reconhecimento de aspectos tidos como positivos, fosse 

pela intenção de gerar motivação para a auto-mudança. Ilustro essa impressão com o trecho a 

seguir retirado do Diário de Campo (2012, p. 10)  

A professora dessa oficina, diferentemente da anterior, parecia mais entusiasmada 

com a atividade. Muito simpática e extrovertida, ela se derramava em elogios às 

jovens: “Essas meninas são muito talentosas! Você não acredita em como elas são 

espertas!”. Havia um esforço da professora em reforçar os aspectos positivos das 

socioeducandas, se referindo de forma muito otimista à suas capacidades e 

potencialidades no bordado. Ela mostrava o trabalho dos alunos com muito orgulho, 

enfatizando como levavam jeito pra atividade. Percebia-se que a professora dava 

enfatizava muito as ações de incentivo, com frases do tipo: “Estão vendo como 

                                                        
13

 Essa tendência “humanista”, na verdade, tem ganhado espaço nas instituições de maneira geral: nos hospitais, 

com a valorização do atendimento “humanizado” e posturas de maior escuta e acolhimento por parte dos 

profissionais; nas escolas, a partir de filosofias educacionais que valorizam o potencial humano, a liberdade de 

expressão e relações professor-aluno mais simétricas; nos presídios, a partir da atuação de entidades 

defensoras dos “direitos humanos”; entre outras. 
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vocês têm capacidade? Vocês estão me surpreendendo!” ou “Vocês sabem, vocês 

podem!”.  

 

A valorização das jovens surgia na unidade em atitudes motivadoras para a 

realização das atividades pedagógicas. Se a instituição toma como certo que é preciso 

motivação para aprender e ela precisa cumprir sua tarefa essencial de “pedagogizar”, os 

elogios motivacionais se tornam bem difundidos no discurso dos profissionais. É preciso 

levantar a “auto-estima” das jovens e utilizar de métodos os mais diversos para que consiga 

ser despertado nelas o gosto pelo aprendizado. Isso ficou claro durante uma das aulas de EJA 

II, quando uma das socioeducandas interrompeu a aula dizendo: “Pro essora eu não sei 

aprender! Matemática não é pra mim, não”. A professora, tentando estimular as alunas, as 

acalmava e incentivava: “Calma, meninas, estamos pensando juntas! Vamos lá...Vocês têm 

inteligência dentro de si, vocês só precisam se concentrar mais”. 

Em relação ao clima de maior liberdade e simetria nas relações entre as 

socioeducandas e os diversos agentes da unidade, desde o início, venho comentando ser um 

traço que diferencia o Aldaci Barbosa dos demais centros educacionais. Há uma maior 

flexibilidade na permissão ao deslocamento das meninas, não tendo sido observado o uso de 

“filas” nos trajetos por dentro da unidade, com exceção do momento das refeições.  ão há 

necessidade de procedimentos vexatórios como andar de cabeça baixa e mais para trás. O 

clima é de  maior tolerância com comentários e atitudes que não são permitidas pelo 

regulamento, tendo sido observado, inclusive, em alguns momentos, o uso do diálogo como 

meio de resolução de conflitos. Como exemplo, cito o final do episódio da “carta-bomba”.  

Após a entrada do instrutor em sala, que levou a socioeducanda a amassar a carta, 

percebi que a professora aproveitou aquela interrupção pra intervir 

pedagogicamente: “É uma poesia? Não ras a não, mulher, deixa eu ver...”. 

Cantarolou uma música romântica, dando a entender o conteúdo da poesia e logo 

comentou: “É lindo! Nós estudamos a poesia outro dia, estão lembradas do que se 

trata uma poesia?”. Durante o resto da aula, as jovens cantoralavam músicas 

românticas e isso não foi nenhum problema para a professora. (Diário de Campo, 

2012, p. 12) 

 

Na oficina de artes, um professor muito querido pelas socioeducandas repetia, 

para mim, quase como um mantra: “Aqui a  ente conversa sobre tudo!”. Ele demonstrava ser 

bem acessível, se apresentando a mim como algo além de professor, dando a sensação de 

menor assimetria dentro da sala. Ele, inclusive, prefere ser chamado não de “professor”, mas 

de “amigo” ou “colega”. E esse tipo de postura não foi um caso isolado.  

Durante o dia em que observei a oficina de customização, percebi uma atuação 

diferenciada do instrutor responsável pela vigilância. As socioeducandas se sentiam mais 
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livres diante dele do que de qualquer outro instrutor (que eu tenha presenciado a interação), 

havia uma maior horizontalidade na relação que dava essa sensação de proximidade e 

companheirismo. Uma delas se dirigiu sorrindo para o instrutor e, ao interromper seu canto, 

disse de forma bem camarada, “Tô enrolando não, viu, N.? Tô cantando, mas tô  azendo aqui 

tudo bem direitinho”.  

No que toca às questões de cidadania, gostaria de comentar sobre as eleições 

simuladas na unidade. O período das observações participantes se deu durante o mês de 

outubro e novembro, cobrindo o período em que vivenciamos o processo das eleições 

municipais no Brasil. Com o objetivo de desenvolver o senso de cidadania nas 

socioeducandas, o Aldaci Barbosa simulou uma “eleição” na unidade, com candidatos “reais”, 

que realizaram suas campanhas, se utilizaram de promessas e momentos para apresentarem 

suas propostas de melhoria para unidade. Por fim,  essa atividade culminou numa votação 

para diretor da unidade.  

Durante todo esse período, a temática “eleição” foi trabalhada como conteúdo 

transversal nas aulas e nas oficinas. Pude observar, numa das aulas de EJA I, a professora 

dialogar sobre a importância de se votar de maneira consciente. Ela simulou uma votação, 

onde as jovens se levantavam, escreviam o nome dos candidatos num papel e colocavam 

numa urna. O objetivo era o de treinar para o dia da votação na unidade e poder gerar uma 

problematização acerca do voto. Infelizmente, a discussão esteve pautada por conceitos 

moralizadores polarizados entre “bom” e “mau”, “cidadão” e “alienado”. Contudo, acredito 

que tratar de assuntos como cidadania, voto consciente e política num ambiente como o 

centro educacional já pode ser considerado um grande avanço.  

O último ponto se refere à autovigilância da instituição para não esbarrar em 

certos limites ético-humanitários. Não fica claro se essa preocupação se deve a uma autêntica 

preocupação com a dignidade das jovens ou se é apenas um receio de que casos de abusos 

cheguem a grande mídia, causando impactos políticos negativos sobre os atores que estão na 

gestão da política de atendimento socioeducativo. Acredito que a minha presença na unidade 

inspirava, até certo ponto, uma prudência na execução do atendimento com o qual já estavam 

acostumados. Eu era alguém “de fora”, que em alguns momentos havia sido associado   

atividade de monitoramento dos centros educacionais, ao Fórum-DCA, etc.   

O trecho abaixo explicita bem o que venho apresentando. Ele se refere ao episódio 

o instrutor educacional discutia com a técnica em pedagogia sobre a questão da carta 

romântica.  
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Ao perceber, minha presença na sala, ele baixou o volume da voz e passou a 

cochichar com a técnica da pedagogia. Não pude ouvir bem, mas percebi que eles 

estavam conversando sobre o episódio da carta dentro na sala de EJA II, que eu 

havia presenciado minutos atrás. Eles discutiam sobre qual punição administrar, se 

era necessário levar a adolescente para tranca ou apenas deixá-la isolada em seu 

dormitório por alguns dias. A técnica olhava nervosamente para mim, como que 

estivesse constrangida pelo fato de eu estar presenciando aquilo. Ela sorria bastante, 

tentando passar a impressão de que estava tudo sob o controle, de que estava tudo 

bem. (Diário de Campo, 2012, p. 13) 

 

3.4.3.2 Engrenagem escolar-profissionalizante  

 

A opção por agrupar em uma só engrenagem os dispositivos “escola” e “oficina”, 

parte da compreensão de que o ensino formal, tal como é formatado, tem como objetivo 

principal a inserção dos indivíduos no mercado de trabalho. Escola e oficina se configurariam, 

portanto, sim, como peças distintas, mas integrantes de uma mesma engrenagem: o 

disciplinamento do trabalhador dócil (FOUCAULT, 2010).  

Em relação à escolarização das jovens em privação de liberdade, gostaria de 

iniciar ressaltando que a elas tem sido disponibilizado apenas na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), sendo impedidas, portanto, a frequentar o modelo convencional da 

Educação Básico (Ensino Fundamental e Ensino Médio), enquanto estiverem no centro 

educacional. O 2
o
 Relatório dos Centros Educacionais do Ceará (CENTRO DE DEFESA DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 2012) já levanta essa discussão, expondo que a opção 

pelo modelo EJA deveria partir de uma escolha pessoal de cada aluno e não de uma 

imposição, sendo seu direito, por lei, optar entre os dois modelos de escolarização.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9.394/1996 (1996), 

comumente chamada por LDB, dispõe que a Educação de Jovens e Adultos deve ser 

destinada a todo aquele que não teve acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria. À revelia da lei,  a modalidade EJA não-presencial e 

modular, que deveria ser um direito dos socioeducandos, torna-se prática compulsória no 

Aldaci Barbosa, assim como nos demais centros educacionais. Chega a ser irônica a 

imposição de uma modalidade não-presencial, quando as adolescentes privadas de liberdade 

estão presente na unidade 24 horas por dia, 7 dias por semana.  

Durante o período de observações foram vários os relatos das jovens do tipo “Tio, 

no EJA daqui a  ente não aprende é nada” ou “Eu já vi toda essa matéria. Aqui é tudo 

atrasado, não é i ual lá no colé io!”, que só corroboram com o senso-comum de que a 

modalidade EJA de ensino proporcionaria uma escolarização de baixa qualidade. Um 
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diferencial positivo do Aldaci é que ele possui uma média de 15 hora/aula semanais, enquanto 

que em alguns centros não passa de 5 hora/aula semanais (CENTRO DE DEFESA DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 2012).  

Gostaria também de pontuar a existência de uma pequena sala de leitura, onde 

também funciona uma biblioteca, apesar de não ser muito frequentada, nem haver muito 

incentivo nesse sentido. Como aspectos negativos, pontuo: a falta de planejamento 

pedagógico presenciado em algumas aulas; a interrupção das aulas por instrutores por motivos 

de vigilância ou mesmo pequenas rusgas; falta de momentos para estudo fora da sala de aula; 

e ausência de um programa de reforço para as jovens com maiores dificuldades de 

aprendizado.  

Um ponto inaceitável é a interdição das aulas como medida de punição. As jovens 

que estão na “tranca” são privadas de assistir aula, enquanto permanecerem recolhidas. Como 

essa prática disciplinar se justifica pelo ponto de vista pedagógico? O que estão, realmente, 

querendo ensinar como a privação do ensino? Na lógica institucional, mais vale punir a jovem 

“indisciplinada”, do que escolarizar a aluna semi-analfabeta. Do mesmo modo que, para a 

ordem hegemônica, mais serve a mão-de-obra dócil, do que a mão-de-obra qualificada, 

consciente e crítica.  

Entre as professora, percebi posturas pedagógicas diferenciadas: algumas bem 

motivadas e criativas, outras pareciam cansadas ou desistentes de sua tarefa de “educar”. Se 

em uma das salas, a professora se utilizava dos conflitos e da minha interferência na rotina da 

aula como possibilidade de intervenção pedagógica, em outra, a professora deixou as alunas, 

em alguns momentos, sem atividade alguma, abandonando-as em sala de aula sob a vigilância 

dos instrutores e, até mesmo, houve quem requisitasse a mim que conduzisse uma atividade 

qualquer, porque, com suas palavras, “Não a uentava mais ensinar essas meninas”.  

As aulas, em sua maioria, não eram convidativas, nem estimulantes para as 

jovens. Se ministrar aulas para adolescentes costuma ser um desafio, isso se torna ainda mais 

acentuado em se tratando de um contexto cheio de privações como o centro educacional. 

Sinto como se houvesse um distanciamento das jovens por parte dos professores, o que, por 

vezes, acaba fazendo com que as aulas sejam pouco empolgantes e careçam de sentido para 

elas. É como se não correspondessem a sua realidade vivida, ao cotidiano de suas 

comunidades ou não atendesse aos seus interesses pessoais.  

A partir do trecho abaixo, inicio a discussão sobre a engrenagem-oficinas: 
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Ao entrar na sala, logo tive a sensação de que estava numa fábrica. Material 

espalhado pela sala, as meninas dispostas de forma desordenada, todas muito 

concentradas na atividade. A professora se aproximava das socioeducandas de uma 

em uma, orientando, corrigindo e incentivando, como que supervisionando o 

trabalho. A sensação era mesmo de uma grande fábrica. Não sei se brincando ou 

falando sério, uma das jovens participantes da oficina indagou à professora sobre a 

minha presença: “Tia, ele é o nosso patrão, é ”. (Diário de Campo, 2012, p. 18) 

 

A profissionalização é um direito de todo adolescente e assegurado pelo ECA. As 

oficinas profissionalizantes devem ser caracterizadas pela prevalência de aspectos 

pedagógicos envolvidos no processo de desenvolvimento pessoal e social, em estreita relação 

com uma atividade produtiva. Geralmente, as atividades de profissionalização são as que mais 

despertam interesse nas adolescentes e, quando realizadas de forma sistemática e 

contextualizadas, tendem a lograr bastante êxito em seu processo de reinserção social.   

As oficinas profissionalizantes disponíveis no Aldaci Barbosa na data das 

observações eram de: corte e costura; bordado; artes; e customização de sandálias. As três 

primeiras eram de caráter fixo, sendo a última fruto de uma parceria realizada pela unidade. 

Na unidade, havia também o curso de higiene e beleza, que havia interrompido suas 

atividades, temporariamente, por falta do material necessário para sua execução.  

A Educação Profissional e Tecnológica, conforme prevista na LDB, deve estar 

integrada aos diversos níveis e modalidades da educação, ao mesmo tempo que contemplando 

as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia (CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE, 2012). Isso, entretanto, não parece fazer muito sentido na unidade, 

seja pela ausência de uma verdadeira proposta de educação formal, seja pela ausência de um 

plano anual das oportunidades profissionalizantes. Também é preciso pontuar que não há 

vagas suficientes todos os cursos, cabendo às jovens se contentarem, muitas vezes com os 

cursos que são disponibilizados, mesmo que não haja uma real identificação delas com a 

atividade. Exponho, a seguir, um trecho do diário de campo que ajuda a ilustrar essa 

percepção: 

A primeira impressão que me veio durante o tempo em que fiquei na oficina de corte 

e costura foi a de que as jovens não estavam muito empolgadas com a atividade. 

Elas apresentavam sinais claros de impaciência com os exercícios de costura na 

máquina, passando mais tempo conversando ou utilizando a máquina de costura 

para outros fins do que, propriamente, cumprindo as tarefas propostas pela 

professora. Com exceção de uma jovem que apresentava um interesse especial por 

costura, que ficava em local apartado das demais, a turma se apresentava dispersa 

durante todo o período de observação. (Diário de Campo, 2012, p. 05) 

 

Para que a profissionalização tenha um potencial de transformação, é  necessário 

que seja dotada de sentido pessoal, permitindo que a socioeducanda possa se identificar com a 
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atividade realizada. Do contrário, quando as jovens não compreendem o que estão fazendo, 

quando não imprimem significado à sua atividade ou não percebem uma utilidade prática para 

suas vidas, o trabalho se torna alienado.  Em minhas inserções nas oficinas, foi bem comum 

observar jovens deslocadas ou entediadas com a atividade. Ademais, a maioria das oficinas 

não parecia contar com um planejamento pedagógico, sendo as atividades estruturadas a partir 

de um tipo de ensino improvisado e pessoalizado.  

As professoras iam ao encontro das jovens que demonstravam algum interesse, 

ensinando-as como uma professora particular. As demais jovens ficavam, na maior parte do 

tempo, sozinhas encontrando uma forma de passar o tempo. Na oficina de corte e costura, a 

professora realizava uma divisão espacial na sala, entre as que “querem aprender” e as que 

“não querem aprender”. Como dizia a professora, “Aqui, há aquelas que querem alguma 

coisa e aquelas que não querem nada com nada”. Havia um claro estímulo de uma única 

jovem que demonstrava interesse e habilidade no uso da máquina de costura, ao mesmo 

tempo em que tratava com um descaso o processo de aprendizagem das demais.  

Ao realizar essa categorização, ao classificar as jovens entre “as que querem” e as 

“que não querem”, a professora dessa oficina, além de proporcionar um tratamento 

diferenciado à socioeducanda que demonstrava interesse espontâneo pela atividade de costura 

a partir de um critério de mérito, culpabilizava as demais pelo fracasso pedagógico, deixando-

as de lado para ensinar somente a aluna-exceção. A professora repetia para a turma “Só 

aquelas que querem al uma coisa, vão ter  uturo na vida”. Em um determinado momento, 

uma das alunas disse: “Tia, eu não consi o. É muito di ícil!”. Sem muita paciência, a 

professora responde: “É porque só  ica brincando!”. 

Durante a oficina, a professora passou a comentar comigo sobre a importância das 

jovens aprenderem um ofício e que, nas comunidades onde aquelas jovens moram, costuma 

ser grande a procura por costureiras para trabalhar em pequenas fábricas de roupa, 

popularmente conhecidas como “facções”. Para ela, o aprendizado daquele ofício poderia 

fazer a diferença na vida daquelas jovens e, em seguida, com um jeito sisudo, completa: 

“Pena que a maioria aqui  não quer saber de aprender”.  

Bem, e porque todas elas deveriam querer a aprender a costurar? Porque há 

demanda do mercado de trabalho para costureira? Devo ser costureira porque há emprego? 

Pinheiro (2006) nos atenta para o viés de controle e disciplinamento presente nos espaços de 

escolarização e, principalmente, de profissionalização voltados para a juventudes das classes 

pobres. Se olharmos com atenção, a profissionalização disponibilizada para essas 
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socioeducandas está voltada para funções subalternas e de baixa remuneração: no caso do 

Aldaci, costureiras, artesãs, serigrafistas, cabeleireiras e manicures.  

Nos centros educacionais, de modo geral, os adolescente do sexo masculino são 

treinados para assumirem profissões mais braçais e funções de subordinação; nunca uma 

atividade que exija maiores habilidades intelectuais de raciocínio ou em funções de dirigente. 

A profissionalização ofertada segue a lógica do “para pobre, qualquer coisa é melhor do que 

nada”, que acaba por reproduzir uma máxima perversa de que “para pobre, qualquer emprego, 

por pior que seja, é bom”.  

Na sala de audiovisual, onde acontecia a oficina de customização, havia uma 

placa com os dizeres: “O trabalho perseverante vence todos os obstáculos”. A quais 

obstáculos estaria se referindo? Aos da ressocialização do jovem autor de ato infracional? 

Reinserção social se resumiria a uma recolocação no mercado de trabalho? Um 

reposicionamento do jovem delinquente alçando-o ao posto de homem-de-bem-trabalhador-

com-emprego-formal?  

Segundo Foucault (2010, p.229), “O trabalho penal deve ser concebido como 

sendo por si mesmo uma maquinaria que transforma o prisioneiro violento, agitado, irrefletido 

em uma peça que desempenha seu papel com perfeita regularidade”. O modelo de oficina, sob 

a ótica disciplinar, busca reconstruir no sujeito indolente o gosto pelo trabalho, a fim de 

reinseri-lo no sistema capitalista de produção.  

Na prisão, o trabalho requalifica o prisioneiro em operário dócil, “serve-lhes como 

moral, preenche o vazio das crenças e passa por ser o princípio de todo bem. O trabalho devia 

ser a religião das prisões”. (FO CA LT, 2010, p. 2  ). Do mesmo modo, é percebido que, 

nos centros educacionais, o trabalho é considerado tanto um exercício de aprendizado, quanto 

de reforma moral, inserindo os socioeducandos, em um só tempo, no mercado de trabalho e 

no sistema de valores normativos do indivíduo moral.  

O “mundo do crime” e o “mundo do trabalho”, em nossa cultura, são 

considerados, mutuamente, excludentes. O homo economicus é colocado em oposição ao 

homo criminalis, frequentemente, associado a termos como “indolente”, “vagabundo”, 

“ocioso”, “vadio", etc. O meio de subsistência humana considerado, moralmente, digno, é 

aquele que se dá via trabalho, nunca através da ilegalidade, seara do indivíduo criminoso.  

Nas observações realizadas no Aldaci Barbosa, também pude perceber esse viés 

moralista estruturante das atividades de profissionalizantes. Durante uma das aulas na oficina 

de artes, o professor aconselhava uma das jovens acerca do seu futuro. Ele buscava motivar 
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S., dizendo: “S., tu tem tanto  uturo pela  rente... Olha como você vai ser: você vai resolver 

essa parada, vai estudar, vai mudar de casa, vai comprar um carro...”.  

É interessante perceber como é posto um direcionamento específico para as 

trajetórias das socioeducandas. Há um ideal de “si mesmo” no futuro a ser alcançado, um 

princípio norteador, que direciona as jovens a cumprir sentença burguesa prescrita. Houve um 

dia em que, após o almoço, fiquei circulando pelo pátio do Aldaci Barbosa, observando um 

pouco a rotina da unidade, sem objetivo específico. Nas paredes da quadra de esportas, havia 

algumas pinturas e frases num estilo de grafite bem colorido. Entre as frases escritas nas 

paredes, uma me chamou bastante a atenção: “A vida é um desa io. Só sobrevivem os mais 

 ortes”. Bem, não seria essa uma boa frase para descrever o capitalismo selvagem onde 

estamos, de uma forma ou de outra, todos inseridos? Não estaria sendo reproduzido um 

modelo de competição típico do nosso sistema atual?  

 

3.4.3.3 Engrenagem religioso-correcional ou de conversão 

 

Aspectos relacionados à religiosidade cristã puderam ser observados na unidade, a 

partir da presença de crucifixos nas paredes, das imagens de santos espalhadas pela casa, 

pequenas placas com frases de conteúdo religioso e mesmo grupos de oração, que foram por 

vezes considerados pelos atores da instituição como parte das atividades que compõem o 

programa de atendimento socioeducativo. Em algumas aulas e oficinas, práticas religiosas 

apareciam em momentos de oração ou em frases do tipo “Deus é amor” ou “Jesus te ama 

como filha única” escritas na lousa.  

Ora, se o Estado é laico, os equipamentos públicos de ensino não deveriam 

favorecer qualquer religião. A crítica aqui proposta não incide sobre o direito à liberdade de 

crença e vivência da espiritualidade das adolescentes privadas de liberdade, sem dúvida, um 

direito que deve ser garantido. O que questiono é exclusividade de práticas religiosas cristãs 

na unidade e a penetração de tais valores religiosos nas práticas institucionais.  

O 2
o
 Relatório do Monitoramento do Sistema Socioeducativo (CENTRO DE 

DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 2012) aponta que, em algumas unidades, 

atividades como cultos, orações, palestras são, muitas vezes, consideradas atividades 

socioeducativas e obrigatórias, não importando se os internos professem ou não as religiões 

católica ou evangélica. No Aldaci Barbosa, os técnicos me informaram que as jovens não são 

obrigadas a participar de atividades religiosas, ficando a cargo delas participarem ou não. 
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Todavia, também foi observado que houve referências positivas às jovens, pelo simples fato 

de participarem do culto evangélico aos sábados, além de que elas, entre si (como afirmaram 

no período das oficinas), acreditavam que participar dessas atividades poderia contar 

positivamente para avaliação do seu comportamento nos relatórios que a unidade envia para o 

Juiz.  

 Considero importante pontuar que a engrenagem religiosa-correcional ou de 

conversão atua para além das práticas de evangelização do adolescente “pecador”. É, 

principalmente, pelo discurso religioso que se formata e se difunde o modelo de conversão, 

nele uma “vida velha”, cheia de vícios e pecado, é abandonada para o surgimento de uma 

“nova vida”, de virtude e graça.  

O discurso de conversão segue a mesma lógica correcional que venho 

apresentando nesta discussão. “Aceita a correção de Deus. O pai corri e o  ilho que ama”, 

constava em uma das placas afixadas na sala de audiovisual. A seguir, relato trechos do diário 

de campo relacionados à observação da oficina de artes, onde pude presenciar de forma 

proeminente a atuação do discurso de conversão como instrumento de “reforma moral” na 

unidade Aldaci Barbosa.  

S. estava revoltada com possibilidade de o juiz aumentar o seu tempo de 

permanência na unidade. O professor falou em tom sério de quem profere uma 

palavra de sabedoria: “O que  az a  ente não se revoltar com a Justiça? A sua 

consciência”. O professor da oficina de artes trazia essa particularidade, ele assumia 

um papel de “formador” dessas jovens, sempre se utilizando de histórias, frases de 

impacto, lições de vida e filosofias em suas conversas com elas. Ele sempre 

terminava suas falas perguntando: “Não  az sentido?”. (Diário de Campo, 2012, 

p.17) 

 

O discurso de tal professor, durante uma oficina que pouco tratava de arte, ora 

assumia um tom moralista, ora filosófico e, em outros, até mesmo religioso. Todavia, não 

restavam dúvidas sobre o caráter conversional-corretivo. Havia muito bem delimitado o que 

vinha a ser o “bem” e o “mal”, o “vício” e a “virtude”, a “legalidade” e o “crime”, etc. Em um 

dado momento, uma das jovens se vira pra mim e comenta em baixo tom: “Faz sentido?... Eu 

sei lá...”.  

A disposição das cadeiras de modo circular na sala facilitava o diálogo, enquanto 

elas desenvolviam alguma tarefa que estivessem estimuladas a desenvolver. Ao mesmo tempo 

em que dobrava papeis, uma das socioeducandas iniciou um depoimento pessoal: ”Se desse 

para eu voltar atrás, eu não entrava nessa vida de novo. Eu não sei porque eu sou assim! 

Não era nem pra eu tá aqui...”. A socioeducanda se derrama em lágrimas e é acolhida pelo 

professor. Ele então fala em primeira pessoa, se transportando para o lugar da jovem: “O 
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Aldaci Barbosa não é algo ruim, não é um problema: é uma consequência ruim dos meus 

atos. Foi o meu caminho que me trouxe até aqui. Não soube usar a minha liberdade”. É 

interessante que o professor, apesar de falar em primeira pessoa, não fala, na verdade, sobre 

si. Sua intenção, com isso, é a de dar “voz”   jovem, falando a partir da perspectiva delas.  

O professor continua com seu aconselhamento-pregação em primeira pessoa: “Eu 

que comando a minha vida, sou eu quem dirijo a minha vida”. Em seguida, quase que num 

contrassenso, ele continua: “S., você che a aqui no Aldaci e encontra um cole a (re erindo-se 

a si mesmo) que vem te ensinar o caminho certo. O caminho mais digno que tem é o 

arrependimento. Já está em tempo, né, S.?”.  

O professor, ao buscar falar na primeira pessoa, por um primeiro momento parece 

dar voz à adolescente. Entretanto, ele dá voz, nada verdade, a um ideal de jovem, à figura da 

adolescente convertida a partir de um “travestismo enunciativo”. A voz da “jovem 

convertida” nada mais é do que uma estratégia de fazer operar, de maneira sutil e eficiente, o 

discurso institucional, por meio da identificação.  

Mas, de que se trataria essa conversão? Qual transformação as socioeducandas são 

levadas a se submeterem? Uma das placas afixadas na sala de audiovisual continha a seguinte 

frase: “Recomeçar é  ácil; di ícil mesmo é reconhecer que é preciso recomeçar!”. Pode-se 

afirmar que a transformação de “bandido” para “pessoa de bem” ocorre tal qual a conversão 

do “pecador” para o “cristão virtuoso”.  

O crime é tomado como “erro”, denominado, frequentemente, no contexto 

socioeducativo por “queda”, termo igualmente presente no repertório religioso para se referir 

aos pecados cometidos. Essa aproximação discursiva não se dá por acaso. O esforço em 

despertar noções do “bem” e do “mal” no espírito daqueles criminosos que tiveram sua 

liberdade privada faz parte da lógica moralizadora carcerária presente nos dispositivos 

disciplinares. Segundo Foucault (2010, p. 173) 

[...] a qualificação dos comportamentos e dos desempenhos a partir de dois valores 

opostos do bem e do mal: em vez da simples separação do proibido, como é feito 

pela justiça penal, temos uma distribuição entre pólo positivo e pólo negativo; todo 

o comportamento cai no campo das boas e das más notas, dos bons e dos maus 

pontos.  

 

As estratégias discursivas de conversão atuam sobre a pessoalidade dos internos, 

não sobre os atos infracionais. Assim como na conversão, é a identidade do adolescente que 

se configura como território privilegiado da ação socioeducativa. A correção imposta ao 

delinquente dirige-se ao plano da “alma”, onde residem os valores morais, norteadores de 
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toda conduta. É desse modo que o discurso de tom correcional ganha contornos de “reforma 

moral”, sendo os professores, instrutores educacionais e técnicos, seus principais 

veiculadores.  

Como pontua Foucault (2010, p. 2  ), por vezes, “[...] fiscais, um diretor de 

estabelecimento, um sacerdote ou um professor são mais capazes de exercer essa função 

corretiva que os detentores do poder penal”. Dito que a correção, nas instituições disciplinares 

não ocorre por um simples veredicto em forma de sentença que imputaria culpa, é pelo 

julgamento dos profissionais da unidade (considerando aqui constatações, diagnósticos, 

caracterizações, avaliações e classificações diferenciais) que se deve essa modulação interna 

da pena.  

Uma fala do professor da sala de artes, citado anteriormente, ilustra bem essa 

questão, quando diz: “Eu estou aqui  alando como o pai dela  alaria pra ela...Aqui não é 

prisão. Eu, por acaso, tenho perfil de carcereiro?”. Se cabe à administração desses espaços 

empreender uma transformação da “essência” das socioeducandas, é conclusivo que esse 

trabalho não poderia ser realizado somente pela via do isolamento, dos diagnósticos e do 

tratamento. O que se percebe é que o “maquinário reformador de espíritos” tem atuado, 

preferencialmente, de forma a acoplar as estratégias de ação citadas ao moralizador discurso 

religioso-correcional ou de conversão.  

Ao mesmo tempo em que se valorizam os potenciais das jovens com frases como 

“Existe talento e inteli ência em você pra  azer tudo”, existe uma normatização restritiva, 

que visa fortalecer nas internas obrigações do tipo moral. Referindo-se à infração como 

“queda”, a instituição, sempre que possível, estimula as socioeducandas a refletirem sobre o 

“mal” cometido   sociedade e a si mesmas, levando-as a se comportar de acordo com as 

regras de convivência social, como que numa busca por reparação ao dano causado. Esse 

processo não se daria de outra forma que não pelo caminho da retidão de caráter, como disse 

o professor da oficina de artes num de seus momentos de pregação: “É preciso que vocês 

lar uem o ambiente que serve de tentação”.  

 

3.4.3.4 Engrenagem heteronormalizador ou homofóbica 

 

Como já comentado em outros tópicos, um elemento diferenciador do Centro 

Educacional Aldaci Barbosa é a estrutura do prédio e o cuidado com a ambientação dos 

espaços. Sem dúvida, a “feminilização” do ambiente institucional foi um dos aspectos que 
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mais contribuíram para a minha sensação de contraste entre a unidade pesquisada e as demais. 

Contudo, reservei alguns trechos do diário de campo pertinentes a esse assunto, com o intuito 

de iniciar uma discussão que ganhará destaque, mais adiante, onde analisarei o material das 

oficinas temáticas. Neste tópico, a intenção é discutir o viés heteronormalizador ou 

homofóbico presente nos discursos e práticas que estruturam o cotidiano institucional do 

Aldaci Barbosa.  

Durante todo o meu período de observação, chamaram muita atenção as 

referências ao “feminino”, que se apresentavam não apenas como um detalhe, mas um traço 

onipresente naquela unidade. Para ser mais exato, quase todos os ambientes traziam algum 

indício que remetia ao “universo feminino”. As paredes das salas de aula e oficinas eram, 

predominantemente, pintadas de cor rosa ou roxa. As texturas e detalhes ornamentais nas 

paredes, objetos decorativos, ilustrações e cartazes, quase sempre assumiam temáticas florais, 

com laços e corações.  

A sala da oficina de bordado, assim como a sala da oficina de costura, apresentava 

rosa e roxo como cores principais. Havia referências “femininas” por toda parte, 

desde a ambientação da sala às tarefas de bordado propostas para a aula do dia [...]. 

As tarefas consistiam em repetição de modelos já pré-selecionados, em sua maioria, 

laços, flores e corações. (Diário de Campo, 2012, p. 09) 

 

Esse aspecto “feminilizado” da ambientação do Aldaci Barbosa, já de início, o 

distinguia sobremaneira dos demais centros educacionais. O fato de eu ter visitado as 

unidades masculinas antes de me inserir no Aldaci Barbosa, me proporcionou a percepção de 

uma clara demarcação entre as identidades de gêneros nos centros educacionais; entre o que é 

“coisa de mulher” e “coisa de homem” no que diz respeito ao âmbito socioeducativo.  

Se é próprio da cultura os processos que organizam os pertencimentos dos sujeitos 

entre os gêneros masculino e feminino, durante as observações, pude observar discursos e 

práticas (tanto na estruturação do ambiente, quanto no planejamento das atividades) com o 

objetivo de marcar o gênero daquela realidade institucional. Tais mecanismos de 

diferenciação estão inseridos nos processos de negociação entre identidades de gênero e 

identidades sexuais, o que torna importante compreender como, em nossa cultura, são 

produzidas posições de poder entre homens e mulheres que conduzem a situações de 

vulnerabilidade social (MACHADO, 2009). 

Até a metade no século passado, praticamente, não se contestava a vocação 

“natural” das mulheres ao casamento e   maternidade, estando seus destinos vinculados a uma 

pretensa “essência feminina”, da qual não poderiam fugir. A masculinidade era associada à 
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força física, à racionalidade e objetividade, à habilidade política e à guerra, enquanto que o 

universo feminino costumava ser referenciado pela família e o ambiente doméstico. 

(SOIHET, 2012) Seria próprio da “natureza feminina” o instinto maternal, a sensibilidade, a 

fragilidade e a dependência.  

A ideologia patriarcal estruturante das relações conjugais e familiares, desde os 

tempos do Brasil colônia, tem conferido aos homens o exercício do poder sobre as mulheres. 

Ainda hoje, é bastante disseminado em nossa cultura o sentimento de posse do homem sobre 

o corpo feminino, a partir de uma perversa associação entre honra masculina e 

tutela/subordinação feminina. Dentro de uma cultura machista, caberia aos homens o controle 

e o disciplinamento das mulheres, sendo legítimo o uso da força diante de qualquer 

comportamento “desviante”. Scott (2012, p.21) afirma que:  

[...] mulheres tinham um espaço de realização muito restrito, definidos pelos papeis 

que a “natureza” lhes havia determinado e pela moral imperante na época. Todo e 

qualquer desvio de comportamento poderia gerar críticas, desqualificação e, até 

mesmo, marginalização social.  

 

Havia um padrão muito claro e estrito do que seria o comportamento feminino 

adequado: a dona de casa submissa, devotada aos afazeres domésticos, ao marido e aos filhos, 

sexualmente reprimida, cristã fervorosa, sempre ocupada com atividades úteis e inofensivas. 

Toda conduta que fugisse a esse modelo de “mulher honesta”, deveria ser reprimido e a 

mulher disciplinada a partir da moral e dos bons costumes, em um só processo, legitimando 

socialmente os atos de violência e culpabilizando a mulher pelas agressões sofridas.  

Atualmente, apesar de estarmos inseridos num contexto bem diferente da 

sociedade brasileira da primeira metade do século XX (em grande parte, fruto das conquistas 

dos movimentos feministas), ainda testemunhamos relações desiguais de poder estruturadas a 

partir dos papéis de gênero em nossa cultura. Não sendo objetivo desse trabalho o 

aprofundamento nas discussões sobre gênero, nesse tópico, me detenho a pontuar algumas 

considerações acerca dos marcadores identitários de gênero observados no Aldaci Barbosa.  

Por exemplo, as oficinas profissionalizantes oferecidas pela unidade (corte e 

costura, bordado, higiene e beleza e artes) revelam o forte caráter sexista presente na 

definição das atividades a serem disponibilizadas às socioeducandas. Se aos adolescentes das 

unidades masculinas, são disponibilizados cursos de mecânico, eletricista, serigrafia e 

marcenaria, às jovens do Aldaci é ofertada uma preparação para ocupação de espaços no 

mercado de trabalho, comumente, destinado às mulheres. É reproduzido na unidade o mesmo 

modelo de divisão do trabalho por gênero encontrado em nossa cultura.  
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Não que haja algo de errado com as profissões de costureira, cabeleireira ou 

bordadeira. A crítica aqui recai sobre os critérios que a unidade utiliza para decidir que cursos 

profissionalizantes disponibilizar às jovens. A meu ver, além do viés classicista (discutido 

anteriormente) presente nessa escolha, é possível constatar uma clara normatização de gênero 

que determina quais profissões devem ser desempenhadas por homens ou mulheres. Ademais, 

essa situação não deixa de evidenciar a falta de uma cultura participativa na unidade, que não 

permite às socioeducandas decidirem sobre seu próprio processo de formação profissional.  

Os papéis profissionais dentro do centro educacional também expressam 

diferenças relativas ao gênero. Enquanto que a figura do instrutor educacional é 

eminentemente masculina nos centros educacionais, o contrário ocorre com os cargos de 

técnico e com os professores. No Aldaci Barbosa, a totalidade do corpo técnico é do gênero 

feminino. Entre os professores e facilitadores de oficinas, há apenas um homem. Já em 

relação ao cargo de instrutor educacional na unidade, apenas uma mulher, e em razão da 

necessidade da realização das revistas prevista nas rotinas de segurança da unidade.  

Faz-se importante salientar, portanto, que, tal como exposto anteriormente, no 

tópico que discute o modelo repressivo-correcional, a violência nos centros educacionais 

costuma ser perpetrada, na maioria das vezes, pela figura do instrutor educacional (quase 

sempre um homem). Se, em nossa sociedade, a violência contra a mulher é cometida, 

predominantemente, por homens e legitimada por uma cultura machista que promove uma 

diferenciação hierarquizante entre os gêneros, no Aldaci Barbosa, esse processo se repete com 

roupagem institucional.  

Antes de encerrar esse tópico sobre a engrenagem heteronormalizadora ou 

homofóbica, acrescento algumas considerações sobre a maneira como a norma heterossexual 

se concretiza a partir dos mecanismos e “feminilização”. Algo que me chamou muita atenção 

em todo período das observações foi a vigilância sobre a “jovem homossexual”, como 

descrito no tópico em que discuti o modelo repressor-correcional. As interdições sobre o 

comportamento homossexual, segundo os profissionais da unidade, visam evitar conflitos 

entre as socioeducandas, que costumam brigar entre si por motivos de ciúmes. Entretanto, o 

que constatei foi que essa vigilância não se configura apenas como rotina de segurança, mas 

também como parte de um conjunto de práticas dentro da instituição que se apoiam sobre uma 

ideologia heteronormativa.  

Nos dizeres de Prado e Junqueira (2011, p.52-53), é entendido por  

heteronormatividade: “[...] um conjunto de disposições (discursos, valores, práticas, etc.) por 
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meio das quais a heterossexualidade é instituída e vivenciada como única possibilidade 

legítima de expressão sexual e de gênero”. Essa racionalidade encontra apoio na crença de 

que a existência natural de dois sexos corresponderiam, necessária e automaticamente, a dois 

gêneros complementares, masculino e feminino: duas modalidades de desejo bem ajustadas 

conforme a norma heterossexual. As instituições, de modo geral, têm se revelado como 

espaço de produção, reprodução e atualização dessa lógica, não tendo fugido à regra o Centro 

Educacional Aldaci Barbosa.  

Em diversas situações, durante meu período de inserção nos centros educacionais, 

foram apresentados posicionamentos e discursos distintos acerca das práticas homossexuais 

no universo socioeducativo. Nas unidades masculinas, a questão da homossexualidade ora é 

tratada com repressão, ora como se não existisse, demonstrando uma certa permissividade que 

revela mais um desconforto em lidar com esse assunto do que uma verdadeira aceitação das 

diversidades sexuais.  

Já, no Aldaci Barbosa, percebi que essa temática é abordada abertamente, sem 

muitos constrangimentos por parte da instituição. Contudo, essa abertura, assim como nas 

unidades masculinas, também não significa aceitação de práticas homossexuais. Como bem 

pontua Louro (2000, 2007), desde que categorizado e nomeado como algo desviante da 

norma, caberia ao comportamento homossexual o segredo ou a repressão, ambos lugares 

incômodos de se ocupar. 

De fato, ouvi muitas referências aos comportamentos homossexuais das jovens, 

tendo os profissionais da unidade sido bem categóricos, dizendo: “Não temos preconceito 

com essas coisas aqui!”. Contudo, apesar do discurso, aparentemente, inclusivo, é percebida 

uma série de interdições ao comportamento homossexual, não somente por meio da repressão, 

mas, preferencialmente, pela disciplina, como diferenciado alhures. Numa conversa informal 

com a técnica de pedagogia, ela me relatou: “As jovens aqui se sentem muito sozinhas e, pela 

carência, acabam se apaixonando umas pelas outras. Mas é só aqui dentro, é questão de 

in luência. Lá  ora, a maioria delas não é homossexual”.  

O comportamento sexual lésbico é explicado pela instituição como fruto de uma 

sexualidade mal-vivenciada, como fruto da carência do contato com jovens do sexo 

masculino. Sem dúvida, uma interpretação da sexualidade dessas jovens como patológica, 

incompleta ou secundária. Tornando essa percepção mais explícita, a mesma técnica, em 

seguida, complementa seu ponto de vista: “Acontece muito delas terem relação aqui 

dentro...mas nem todas elas ‘são’. É mais porque elas se sentem sós. É por causa da amizade 
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que elas se apaixonam. A gente precisa ter cuidado porque muitas delas não tem isso 

 ormado dentro delas. Al umas já...”.  

O tom empregado parecia querer esclarecer que não havia preconceito contra as 

jovens homossexuais da unidade, mas um “cuidado” com esse tipo de prática, já que nem 

todas elas já tinham uma “identidade homossexual formada”. As socioeducandas lésbicas 

apresentavam uma espécie de perigo para aquelas que não “eram” e, por isso, seria papel da 

instituição preserva-las desse contato, para que não se “transformassem” em homossexuais 

também. Afinal, era preciso “cuidado” com “essas coisas”! Era preciso atenção para que  não 

houvesse danos ao desenvolvimento sexual “normal” das demais socioeducandas tidas como 

heterossexuais.  

 uando se imprime o tom de “perigo”  s relações entre as internas, torna-se 

patente o viés heteronormativo nas interdições institucionais relacionadas a interações que 

envolvem demonstração de afeto e/ou desejo sexual. A repressão às interações de caráter 

homossexual teria aqui uma dupla motivação: uma mais explícita, de evitar conflitos entre as 

jovens por motivo de ciúmes; outra “cientificamente” legitimada, de preservação das jovens 

heterossexuais, para que essas não sejam estimuladas ao “homossexualismo”.  

Por se tratar de uma instituição voltada para o público adolescente, acrescido a 

essa repressão sobre as homossexualidades, soma-se, ainda, o fato de se tratar de menores de 

idade. A ideia da criança e do adolescente como seres em desenvolvimento, permeia todo o 

tratamento com essa população, cabendo também ao desenvolvimento da sexualidade a ação 

das técnicas disciplinares e o controle por parte das instituições. Como cheguei a ouvir de 

algumas profissionais, acerca do comportamento sexual das socioeducandas: “Elas são muito 

jovens, não têm idade para isso” ou “Eu di o para elas que lá  ora elas  azem o que 

quiserem, com quem quiserem, mas aqui não. Aqui não pode, porque elas são menores de 

idade, entende?”.  

Como se justificariam tais posicionamentos, quando a maioria das internas já 

possui uma vida sexualmente ativa? Quando boa parte delas, antes de ir para o Aldaci, 

morava com seus companheiros ou companheiras? Quando algumas delas, inclusive, já 

tiveram filhos? A instituição não está a par disso?  

Sem dúvida, há uma repressão – vigilante e punitiva – aberta às práticas 

homossexuais dentro da unidade, mas não é sob essa ótica que desejo abordar esse fenômeno 

no presente tópico. Dentro de um ambiente dito socioeducativo, de suposta tolerância às 
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diversidades, as repressões não podem acontecer de qualquer jeito, como simples interdição 

repressiva.  

A lógica disciplinar, como já exposto, por meio de seus dispositivos, técnicas e 

redes de controle, opera um poder sobre os corpos com objetivos de normalização. É preciso 

legitimar as interdições pela métrica da normalidade. A “norma”, como afirma Foucault 

(2011, p.4 ), não é apenas um conceito, uma ideia ou princípio de inteligibilidade, mas “é 

portadora de uma pretensão de poder [...] um elemento a partir do qual o exercício do poder se 

acha fundado e legitimado”. Somente com a norma é que se categoriza, se qualifica e se 

corrige. Por ela, não é operada a segregação ou a exclusão, mas a administração do controle, a 

partir de uma técnica positiva de intervenção e transformação dos sujeitos.  

Pela norma, se estabelece uma espécie de poder normativo, por meio do qual uma 

identidade específica é naturalizada e eleita como parâmetro de avaliação e hierarquização das 

demais. Todos aqueles que se encontram fora da “norma” (avaliados, portanto, de forma 

negativa) e resistentes   “normalização”, serão dignos de repulsa e reprovação social, tendo as 

instituições um papel central neste processo.  

O domínio de controle e a intervenção sobre o indivíduo “anormal” têm tomado 

as condutas sexuais como objeto de exame, julgamento, tratamento e coerção, tendo o campo 

das “anomalias” sido atravessado, desde muito cedo, pelo problema da sexualidade. O dever 

de zelar, vigiar e controlar o desejo sexual, que antes se encontrava restrito à engrenagem 

familiar, no fim do século XIX passa a ser estendido também ao ambiente escolar. 

(FOUCAULT, 2010, 2011).  

Como expõe Rizzini (2009, p.1 9), “a população jovem que fugia aos 

mecanismos sociais de disciplina, foi um dos focos para ação moralizadora e civilizadora a 

ser empreendida.”  os centros educacionais, os mecanismos disciplinares são bem evidentes 

em sua tarefa primordial de correção e recuperação do indivíduo “delinquente”. Mas, se 

levarmos em conta que a heteronormatividade está na “ordem das coisas”, seria ingênuo 

considerar que o fazer institucional não estaria perpassado por uma racionalidade homofóbica. 

Neste trabalho, agruparei estes mecanismos de coerção e submissão sob o termo 

“homofobia”. 

[...] a “heterossexualidade compulsória” histórica e culturalmente transformada em 

norma, é o principal sustentáculo da heteronormatividade. A homofobia age aí, entre 

outras coisas, instaurando um regime de controle e vigilância não só da conduta 

sexual, mas também – e, talvez, sobretudo – das expressões e das identidades de 

gênero. (PRADO; JUNQUEIRA, 2011, p.53). 
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Historicamente, travestis, transexuais, bissexuais, gays e lésbicas, por não estarem 

de acordo com a divisão tradicional de gênero, foram tomados como identidades a serem 

corrigidas, seja via tratamento médico-psicológico, seja pela conversão religiosa. No que se 

refere às jovens homossexuais em privação de liberdade, percebo a existência sutil de uma 

“dupla correção”: a partir de uma mesma intervenção institucional, corrige-se aquela que está 

em conflito com o código penal e a que atenta contra a moral sexual.  

Especificamente, por se tratar de uma unidade feminina, em relação às interdições 

homofóbicas perpetradas contra as socioeducandas, é possível uma articulação entre as 

normas de gênero presentes na “heterossexualidade compulsória” e no sexismo, típico de 

nossa sociedade patriarcal. Como salienta Rodrigues (2011, p.35), o fenômeno da homofobia 

pode ser definido, em poucas palavras, como uma ampla “[...] hostilidade a ‘comportamentos 

desviantes dos papéis sócio-sexuais estabelecidos’; relaciona-se com a violência de gênero ao 

reforçar a dominação masculina e os papéis tradicionais do masculino (viril) e do feminino 

(submisso)”.  

Butler (2000) defende que a heteronormatividade compulsória deve ser pensada à 

luz dos processos de interdição do corpo e sexualidade feminina. De fato, em nossa cultura há 

uma “dupla moral sexual” (SOIHET, 2012), que por um lado, incentiva a sexualidade 

masculina e, por outro, reprime a sexualidade feminina. Seja pela pouca idade, pelo fato de 

serem mulheres ou lésbicas (ou todos esses fatores ao mesmo tempo), práticas de cunho 

sexuais entre as jovens dentro da unidade têm sido interditadas  no sistema socioeducativo.  

Enfatizo que essa interdição ocorre somente quando as práticas sexuais se dão 

“entre as jovens”, uma vez que foram inúmeras as denúncias, feitas pelas internas, de abuso 

sexual cometido por instrutores educacionais. Tais relatos surgiram no período do 

monitoramento e, de forma mais recorrente e detalhada, durante as oficinas temáticas. Como 

abordarei melhor no próximo bloco de análises, a unidade tem sido bastante eficiente na 

vigilância sobre as práticas sexuais entre elas, enquanto que demonstra certa leniência quando 

se trata das relações sexuais abusivas entre socioeducandas e instrutores.  

Que práticas sexuais devem ser interditadas? Sobre quais práticas a interdição se 

concretiza? Quais são proibidas, porém acobertadas? Elas são jovens demais para ter relações 

sexuais entre si e maduras o suficiente para se relacionar com instrutores? O acobertamento 

das práticas sexuais instrutores-socioeducandas evidencia um cerceamento direcionado não 

sobre a sexualidade das jovens em si, mas para a sua forma homoerótica de expressão.   
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Antes de encerrar esse tópico, retomo o episódio da “carta-bomba”, pois, ela 

expressa bem a postura da instituição diante das práticas homossexuais. Se prestarmos bem 

atenção, pode parecer um contrassenso a repressão de condutas relacionadas a demonstrações 

de afeto e sensibilidade num ambiente marcado pela “feminilização”. Afinal de contas, a 

poesia, os afetos e os sentimentos não estariam de acordo com o comportamento tipicamente 

feminino?  

Inserindas no campo da sensibilidade e das emoções, a poesia e os afetos 

encontram consonância com o feminino, porém só podem ser aceitas como uma expressão 

ajustada aos moldes heterossexuais.  o Aldaci Barbosa, portanto, não é qualquer “feminino” 

que é incentivado (ou mesmo permitido), mas o feminino que segue “normas regulatórias” de 

gênero em nossa sociedade: o “feminino heterossexual”. 
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4 O ESTUDO DO PROCESSO ORGANIZATIVO DO SELF A PARTIR DA ANÁLISE 

DAS INTERAÇÕES DISCURSIVAS SOBRE O “SI MESMO” 

 

A compreensão de que a constituição dos processos psicológicos superiores se dá 

pelos meios socioculturais que os medeiam, nos leva a eleger a atividade mediada como 

unidade de análise adequada para abordar a interação discursiva sobre o “si mesmo”. Segundo 

Wertsch (1993), mais do que os seres humanos ou o ambiente sociocultural considerados de 

forma independente, a ação mediada possibilita o ponto de entrada para análise do self em sua 

estreita relação com os contextos institucionais específicos, tal como me proponho realizar 

nesta investigação.  

A argumentação de Vygotsky (2000) para explicar a internalização das funções 

interpsicológicas em processos mentais pessoais passa por uma complexa discussão sobre 

aquilo que distingue a espécie humana das demais: a habilidade de criar instrumentos técnicos 

para a transformação da natureza em prol de garantir suas próprias condições de existência. 

Para entender a forma como os sujeitos se relacionam entre si e com o seu entorno, faz-se 

necessário discutir, mesmo que brevemente, o conceito de mediação.  

A ideia básica em torno da mediação é a de que a relação homem-mundo se dá de 

forma mediada, ou seja, há algo interposto entre o ser humano e o mundo, entre o psiquismo e 

a realidade. É tida como uma das principais contribuições de Vygotsky a ampliação da 

compreensão da linguagem e outros sistemas de signos como parte e como mediadores da 

ação humana, tendo o signo sido denominado por ele como “o instrumento psicológico”.  

A invenção e a utilização dos signos como meios auxiliares na busca de solução 

dos problemas desafiadores do intelecto humano correspondem, de forma análoga, à criação e 

ao uso de instrumentos, só que no plano psicológico. O signo, inicialmente, usado em sua 

função social, como meio de influenciar os outros, na atividade humana, é convertido como 

meio de ação sobre si mesmo. Se é por meio da atividade mediada que as funções 

intrapsicológicas conservam o funcionamento da interação social, devemos então buscar, nos 

processos históricos e culturais da vida social, as origens da atividade consciente. Uma 

abordagem histórico-cultural do Self assume o pressuposto de que os processos mentais 

internos são, simbolicamente, mediados, estando, portanto, intimamente ligados ao meio 

cultural onde se desenvolvem.  

Na busca pela compreensão do psiquismo humano em seu caráter situado, 

Wertsch (1993) propõe uma abordagem para ação mediada ancorada em dois pontos-chave do 
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pensamento vygotskiano: a investigação sobre origens sociais das funções mentais e sua 

proposta de mediação semiótica. A proposta lançada por esse autor de uma abordagem 

sociocultural do psiquismo humano assume que a compreensão da mediação semiótica no 

plano intrapsicológico não se daria de outro modo que não pela análise dos processos 

interpsicológicos.  

 

4.1 A perspectiva microgenética de análise da atividade 

 

A perspectiva microgenética de análise adotada nesta pesquisa tem como 

característica essencial o foco sobre os processos de desenvolvimento humano em estado de 

constante movimento e transformação (SIEGLER; CRO LE , 1991, CALAIS, 2008). 

Como abordagem metodológica, ela se mostrou profícua ao proporcionar uma análise do 

objeto de pesquisa, não como produto acabado, mas em processo contínuo de formação. Esse 

posicionamento está de acordo com a recomendação vygotskiana - em “Problema do Método” 

(VYGOTSKY, 1991) – de investigar o objeto em movimento, no curso de seu 

desenvolvimento, em sua gênese.  

Buscou-se com  as análises enfocar os aspectos semióticos particulares dos 

acontecimentos interativos, procurando articulá-los com a totalidade complexa da realidade, 

na qual tais eventos, inevitavelmente, encontram-se inseridos. Em consonância com Meira 

(1994), apesar de compreender o domínio microgenético de desenvolvimento relacionado   

formação de processos psicológicos num curso, relativamente, curto, considero que 

investigações nesse âmbito devem estar integradas a análises relativas ao macrocontexto 

sociocultural, na busca por um entendimento mais amplo dos processos de desenvolvimento 

humanos.  

De acordo com Molon (2008), a análise microgenética permite tais associações, 

entre as minúcias do curso desenvolvimental humano aos processos macrossociais mais 

amplos, possibilitando a produção de dados e inferências sobre aspectos históricos e culturais 

a partir da análise de episódios interativos particulares e vice-versa. Em todo momento, a 

investigação aqui proposta esteve voltada para a percepção de indícios que evidenciassem a 

dialética constituição indivíduo-cultura, reconhecendo os aspectos históricos e culturais da 

formação das subjetividades, sem, contudo, negligenciar os aspectos particulares que 

possibilitam as singularidades humanas.  
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Wertsch (1993) considerou que Vygotsky logrou pouco êxito na proposta de uma 

abordagem genuinamente cultural em decorrência da pouca atenção dada aos modos como os 

cenários históricos, culturais e institucionais de contextos específicos se vinculam às diversas 

formas de ação mediada. Pelo fato de Vygotsky ter realizado grande parte de seus estudos 

sobre a dimensão interpsicológica das microrrelações mais diretas entre indivíduos, 

considera-se que há grandes lacunas no que diz respeito ao papel de processos sociais mais 

amplos na Teoria Histórico-Cultural.  

Com o conceito de “ação mediada”,  ertsch (1999) propõe uma forma de 

conectar os processos psicológicos aos contextos socioculturais. A análise das funções 

interpsicológicas mediadas e o do modo como se relacionam com os diversos cenários seria a 

via que permitiria uma compreensão das funções mentais, desde um ponto de vista 

vygotskiano, como determinadas por aspectos do sistema social e cultural mais amplo.  

[...] para formular uma aproximação sociocultural às funções mentais mais amplas, 

se devem identificar as formas de ação mediada situadas histórica, cultural e 

institucionalmente, e especificar como seu domínio conduz até formas particulares 

da ação mediada no plano intrapsicológico. Isto resulta importante para estender as 

ideias de Vygotsky e por em primeiro plano o caráter socioculturalmente situado da 

ação mediada no plano interpsicológico. É o caráter socioculturalmente situado da 

ação mediada que proporciona o nexo essencial entre o cenário cultural, histórico e 

institucional, por um lado, e as funções mentais do indivíduo pelo outro. 

(WERTSCH, 1993, p. 67, tradução nossa). 

 

Ao trazer a “ação humana” como unidade analítica adequada,  ertsch (1999) 

prioriza os modos como os indivíduos, ao atuarem na e pela cultura com o uso das 

ferramentas humanas, inserem-se nos diversos contextos culturais. Tendo direcionado seu 

foco para a relação sujeito-cultura (e não para cada um separadamente), o argumento central 

no pensamento de Wertsch é o de que a ação, tipicamente, humana ocorre por meio de 

instrumentos mediadores e que tais formas de mediação presentes em contextos culturalmente 

estruturados modulam a atividade humana em sua essência, inclusive a atividade mental.  

A maneira como concebo a análise dos processos psicológicos parte da ideia de 

um necessário entrelaçamento entre os planos microgenético e sociogenético (ou 

sociocultural). As análises expostas no capítulo anterior, sobre aspectos da matriz sócio-

histórica e da rede de significações, proporcionaram elementos fundamentais para a 

compreensão do modo como os sujeitos em contexto socioeducativo se utilizam de 

determinados instrumentos e organizam práticas em suas atividades, semioticamente, 

mediadas. Neste capítulo, o que busco desenvolver nos tópicos a seguir é uma análise focada 
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na interação social, considerando tanto os instrumentos escolhidos pelos agentes no 

desempenho da interação discursiva como as práticas construídas no e pelo próprio grupo.  

A “ação” precisa ser tomada, primordialmente, em sua dimensão psicológica, de 

uma maneira que sua relação com o contexto sociocultural seja sempre evidente. A ênfase 

simultânea sobre os dois planos, subjetivo e cultural, exaustivamente, salientada por Wertsch 

(1993, 1999), objetiva garantir a compreensão de como contextos culturais, institucionais e 

históricos se entrelaçam ao funcionamento do psiquismo humano, sem incorrer em 

reducionismos de qualquer ordem. Se, por um lado, ao privilegiar a dimensão psicológica e de 

agência dos indivíduos, evita-se determinismos de ordem social, por outro, assumindo a 

dialética agente-instrumento, são superadas as limitações postas pelo individualismo 

metodológico.  

Como bem colocado por Wertsch (1999, p. 48, tradução nossa), “[...] uma correta 

apreciação de como os modos de mediação ou ferramentas culturais estão envolvidos na ação 

obriga-nos a ‘viver o meio’”. Tal abordagem, nos atenta para o fato de que, para compreender 

as forças que configuram a atividade humana (inclusive a interação discursiva sobre o “si 

mesmo”), faz-se necessário ir além do agente individual.  

Ao conceituar a “ação mediada”, o autor vem falar de uma “tensão irredutível” 

entre o “agente” e os “modos de mediação”.  ão como elementos de um todo indiferenciado, 

mas um sistema caracterizado por um conjunto de elementos estruturados a partir de uma 

tensão dinâmica. Ampliando o entendimento não-reducionista de Vygostky sobre a 

consciência humana,  ertsch (1999) reforça, a partir do conceito de “atividade mediada”, a 

necessidade de uma unidade de análise que traga consigo todas as características básicas do 

complexo conjunto psíquico, não se propondo a uma análise dos elementos isolados.  

Nos tópicos que se seguem, buscarei lançar luz sobre o processo de organização 

do self a partir da contribuição teórica de James Wertsch sobre a ação mediada. Partindo do 

pressuposto de que a interação discursiva sobre o “si mesmo” é uma atividade, 

semioticamente, mediada, analisarei o modo como as jovens se utilizam das ferramentas 

dispostas na cultura na resolução da tarefa identitária de responder sobre “quem são” para si e 

diante dos demais. Será também dado ênfase ao caráter colaborativo dessa atividade, 

especialmente, em seus aspectos de apropriação, compartilhamento e negociação de 

significados relativos ao “si mesmo”.   
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4.2 A análise da interação discursiva sobre o “si mesmo” 

 

As análises apresentadas nesse capítulo foram construídas a partir do material 

videogravado na oficina temática realizada na segunda etapa da pesquisa. O objetivo desses 

encontros foi  proporcionar um espaço de troca e discussão que possibilitasse a expressão de  

organizações específicas do self das jovens internas relativas ao contexto de privação de 

liberdade.  

Dentro de uma abordagem sociocultural da interação discursiva, Colaço (2004) 

afirma que o foco necessita estar voltado para o processo de interação, concebido como: 

condição de subjetivação; mediado por ferramentas simbólicas; produção discursiva-

dialógica. Interessado na dinâmica interativa da construção subjetiva, propus uma 

abordagem metodológica que permitisse compreender o processo de organização do 

self, a partir da análise da interação discursiva mediada por instrumentos específicos. A 

partir de uma perspectiva sociocultural, o foco de análise esteve para além do conteúdo 

estrito das falas, sendo dada preferência ao “como” foi dito, aos meios utilizados para 

construir significações e expressarem a si mesmas e os aspectos performáticos do falar  

sobre si mesmas diante do pesquisador e das demais participantes. 

Durante o período da oficina temática, a música surgiu como instrumento 

preferencial empregado como mediador para as jovens falarem sobre si. Assim, a interação 

discursiva mediada pela música, entendida como ferramenta cultural,  será discutida neste 

capítulo considerando as categorias analíticas que refletem propriedades da ação mediada 

indicadas por  ertsch (1999) como “domínio” e “apropriação”; “externalização” e 

“internalização”; e “indissociabilidade entre o agente e a ferramenta”. Tendo como base a 

tensão irredutível agente-objeto, a música foi o recurso utilizado pelas jovens para os 

processos de apropriação do grupo dos instrumentos mediadores e dos modos de organização 

da dinâmica da oficina.  

 

4.2.1 O domínio do próprio grupo pelas participantes como preparação para atividade 

expressiva do “si mesmo” 

 

Como descrito no capítulo da metodologia inicialmente, os seis encontros 

referentes à oficina temática foram planejados a partir de três eixos exploratórios que 

considerava essenciais para a minha investigação:  
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a) o processo de significação sobre o contexto socioeducativo de privação de 

liberdade (o que é o centro socioeducativo  como é viver aqui?);  

b) o processo de significação das jovens sobre si mesmas de modo coletivo (quem 

somos nós?);  

c) e ao processo de significação delas sobre si mesmas de maneira individual 

(quem sou eu?).  

Contudo, os encontros da oficina não ocorreram como planejados, entretanto, as 

análises do material produzido trouxe elementos reveladores desses eixos, mesmo sem seguir 

essa sequência.  

Durante todo o percurso da investigação, assumi a postura de buscar alinhar ao 

máximo os objetivos da pesquisa com os interesses das jovens, de modo que elas pudessem 

encontrar sentido nas atividades propostas e participar dos encontros de maneira mais 

espontânea e livre possíveis. Se o objetivo da oficina era o de proporcionar um espaço para a 

interação discursiva das participantes entre si, optei por facilitar um clima lúdico e 

permissivo, que promovesse, ao máximo, atividades expressivas, em que pudessem imprimir 

aspectos de suas subjetividades.  

O caráter co-construtivo da oficina e o estímulo à participação das jovens fez com 

que o planejamento inicial dos encontros passasse por algumas reformulações, na medida em 

que as socioeducandas foram se apropriando do grupo. Interessava a mim, como pesquisador, 

essa apropriação, na qual os sujeitos participantes, ao sentirem aquele espaço e aquele 

momento como algo delas, pudessem imprimir significações pessoais à suas ações. 

Em busca do adequado entendimento da atividade mental, Wertsch (1993, 1999) 

atenta para a necessidade de compreensão dos mecanismos semióticos utilizados para mediar 

tal ação. Ao discorrer sobre o fenômeno da internalização, ele aponta para existência de dois 

processos distintos: domínio e apropriação. A internalização como “domínio” significa a 

capacidade do indivíduo de utilizar de determinados meios de mediação com facilidade e 

destreza no desempenho de uma atividade, não significando, necessariamente, que tal forma 

de ação tenha sido convertida para o plano interno.  

O conceito de internalização como “domínio” nos auxilia a compreender a 

maneira como as socioeducandas modificaram o funcionamento da oficina. Diante da tarefa 

proposta às jovens de expressarem a si mesmas na oficina temática, não demorou muito para 

que elas percebessem a abertura dada por mim para que pudessem transformar a estrutura dos 
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encontros, de modo que pudessem utilizá-los da forma que preferissem. Afinal, seria 

necessário um espaço adequado para expressarem-se a si mesmas.  

Acredito que a percepção, por parte das jovens, do pesquisador como alguém 

interessado e próximo, capaz de estabelecer um tipo de relação muito mais simétrica do que, 

comumente, ocorre com os profissionais da instituição, foi a porta de entrada para o processo 

de domínio do funcionamento da oficina. Como exposto no tópico referente à observação 

participante, os procedimentos de vigilância e os mecanismos de repressão e punição dentro 

da unidade imprimem um caráter, fortemente restritivo, às possibilidades de expressão dentro 

do ambiente socioeducativo.  

De fato, não havia muitos espaços de participação, nos quais as jovens pudessem 

definir as atividades que se inseriam. Ao se darem conta do clima aberto às suas decisões 

presente na oficina, não precisou de muito para que as socioeducandas assumissem o domínio 

do grupo, transformando-o em um espaço seguro e estimulante. Considero que o processo de 

domínio do espaço proporcionado pela oficina teve início com a resistência ao planejamento 

proposto pelo pesquisador e pela insistente solicitação da inserção da música como temática 

principal dos encontros, explicitando a compreensão das socioeducandas acerca da orientação 

dada sobre o funcionamento da oficina (espaço possível de expressão e decisão).  

No período de planejamento da oficina, eu havia idealizado os encontros como 

um espaço que possibilitasse a expressão de aspectos subjetivos das jovens, por meio de 

recursos mediadores lúdicos e artísticos, que supostamente facilitariam as produções das 

significações que interessava investigar. Todavia, no terceiro encontro, pude perceber um 

certo desestímulo por parte das jovens, o que me levou à compreensão de que, apesar de 

algumas delas se dispusessem a participar, as atividades pareciam não cativá-las.  

Desde o primeiro encontro, ficou claro que as participantes do grupo nutriam um 

grande interesse por música, demonstrando-se bem animadas quando me utilizei do som na 

condução de uma das dinâmicas. No segundo encontro, me chamou a atenção o fato de, por 

repetidas vezes, as jovens interromperem a atividade que estava sendo realizada, cantando 

músicas de seu interesse, batucando nas cadeiras ou me indagando sobre o porquê de não ter 

trazido o som.  

Nos quatro primeiros encontros, pude perceber que, apesar de participativas e 

estimulantes, as atividades por mim propostas não despertavam um verdadeiro interesse das 

socioeducandas. Elas demonstravam se empolgar no início, mas no decorrer das atividades, 

ficavam dispersas. A utilização de dinâmicas, a atividade de registro da unidade e a 
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construção de painéis com as fotografias foram profícuas na produção de conteúdo para a 

análise, mas falhou em garantir a participação das jovens, visto que nem todas se interessaram 

em participar dessas atividades.  

Isso se constituiu um dado importante e exigiu do pesquisador flexibilidade na 

estruturação dos grupos para que pudesse ser dada continuação à própria pesquisa. Como se 

fazia necessário à pesquisa promover um espaço em que as jovens se sentissem confortáveis e 

instigadas para falar sobre si, eu sabia que não poderia seguir com encontros em que as 

socioeducandas não encontrassem sentido para participar.  

A ideia de levar um aparelho de som para a unidade, num primeiro momento, 

serviria apenas como um recurso a ser utilizado em dinâmicas, aquecimentos do grupo ou 

como som ambiente durante a execução de alguma outra atividade. Entretanto, não demorou 

muito para as jovens se utilizarem desse meio para modificar o funcionamento dos encontros 

de modo que, mais do que um espaço para, eventualmente, ouvir, dançar e cantar, o grupo 

passou a ter a música como temática central. Esse processo de domínio da oficina como 

espaço de expressão de si mesmas pelas jovens não foi tão claro, à primeira vista, para mim, 

pesquisador de primeira viagem. Inicialmente, até me incomodei com o fato de algumas delas 

não se envolverem nas atividades como o esperado, chegando a mim uma percepção do 

comportamento delas como certa indolência ou indisciplina.  

O trecho exposto a seguir, referente à transcrição do primeiro encontro da oficina, 

demonstra, claramente, o interesse das jovens pela música e o modo como, já no primeiro 

encontro, elas passaram a “boicotar” as atividades trazidas por mim. Em meio a uma dinâmica 

que exigia a participação de todas e muita atenção, Talita interrompe a atividade, como se 

estivesse entediada. Como eu não havia trazido o som nesse dia, elas pediram a Cristina, que 

me auxiliava com as gravações, para colocar música para tocar em seu celular.  

Excerto
14

 n
o
 1 

Talita, Bia, Estela
15

, Cristina e João Paulo  

2
o
 dia de Oficina Temática  (18/11/2012) 

 

Talita: Você trouxe o som? Presta atenção. Você trouxe o som? [...] Peraí! Peraí! Você trouxe o som? 

Estela e Talita  começam a batucar na mesa, cantarolando uma musica. 

Estela: Ti, cadê o celular da Tia? 

Bia: Bota música!  

Cristina: É o João Paulo quem manda... 

João Paulo: Vamos deixar para o final!  

                                                        
14

 O uso do itálico nos excertos se refere a explicações do pesquisador que visam contextualizar os diálogos,  

possibilitando  ao leitor uma compreensão mais acurada das situações.  
15

 Os nomes das adolescentes usados neste texto são fictícios.  
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Bia e Talita se levantam pedindo pelo som. Talita aponta pra mim e diz “a ora”! Estela também se levanta 

para dançar. 

João Paulo: Certo, então, nós vamos ter 10 minutos de música, ok?  

Bia: Não, ti, bota ela toda.  

Carla: Pra ver ela dançando.   

[...] 

João Paulo: Meninas, então vamos fazer assim: na próxima reunião... 

Carla: Pronto! 

Talita: Ei, tá bom essa, vai!  

[...] 

João Paulo: Não, gente, olha, o nosso tempo está acabando, eu vou ter já que sair. Vou embora daqui a meia 

horinha. Vamos voltar só para continuar com a próxima atividade. E essa história da música, a gente conversa 

melhor no final. Até para trazer a música direito, não ser no celular, ser no som, né? Fica melhor! 

Aos poucos elas começam a voltar pras cadeiras. Encerro o grupo explicando as próximas atividades, quando 

serão os próximos encontros e decidindo horários e datas. Decidimos o ritmo das músicas a serem trazidos na 

próxima reunião, anotei as sugestões de músicas. 

 

Nesse primeiro excerto, é possível perceber duas coisas: o interesse primordial 

pela música e início do domínio do grupo pelas socioeducandas. A fala da minha auxiliar de 

gravação da oficina, Cristina, de que “É o João Paulo quem manda”, não poderia estar mais 

equivocada. Tão logo as jovens perceberam que havia abertura da minha parte, passaram a 

introduzir, progressivamente, a música como ferramenta principal das reuniões e, assim, 

utilizá-las como espaço de expressão e de produção de significações si mesmas.  

Logo após o primeiro encontro videogravado, em todo final de grupo, eu anotava 

as músicas que elas sugeriam para tocar no encontro seguinte. De início, a música ocupava os 

primeiros momentos do grupo, enquanto as jovens estavam chegando à sala onde a oficina era 

realizada.  Já no 2
o
 encontro, as primeiras frases que escuto ao entrar na sala se referem ao 

aparelho de som e às músicas. Aos poucos, elas passaram a pedir para ouvir música também 

no final do grupo, rendendo até algumas performances, onde cantavam e dançavam. No 3
o
 

encontro, encerradas as atividades, elas ligaram uma caixa de som com microfone e se 

apresentaram umas para as outras, cantando cada qual uma música.  

Daí em diante, a música ganhou, cada vez mais, espaço na oficina, tanto que, no 

quarto dia, diante da possibilidade de dissolução do grupo (haja vista as ausências nos 

encontros anteriores), optei por deixar de lado o planejamento que havia estruturado e decidi 

trazer para o grupo o que, realmente, as interessava: música. O trecho da interação a seguir 

apresenta a transição do formato da oficina, quando a música passa a ocupar a centralidade e 

não mais apenas um papel coadjuvante nos encontros.  

Excerto n
o 
2 

João Paulo, Andrea, Bia e Estela 

5
o
 dia de Oficina Temática (08/12/2012) 

 

João Paulo: O que eu preparei pra hoje? Eu tinha preparado duas coisas pra gente fazer. Antes de qualquer 

coisa, eu queria comentar algo... É que vocês gostam mesmo é de...  
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Andrea: Música.  

Bia: Música...  

[...] 

João Paulo: E, então, o que é que eu pensei... 

Estela: Vai trazer só música! 

Risos das participantes. 

João Paulo: Bem, no encontro de hoje, vai ser sobre música. Todo mundo gosta de música? 

Andrea: Eu gosto! 

Estela: Ai, tio, eu quero ouvir uma música. Eu tô desesperada! 

[...] 

João Paulo: Minha pergunta: “todo mundo gosta de música”  

Estela: Todo mundo gosta! Quem disser que não gosta... 

Andrea: Gosta! 

Todas falam ao mesmo tempo.  

João Paulo: Ah, quem não gosta de música? Tem gente que não gosta de música. 

Andrea: Ninguém! Ninguém não gosta de música. Aqui todo mundo gosta de música.  

 

Após definirmos o grupo como um “espaço de música”, as jovens, simplesmente, 

deixaram de faltar e demonstraram maior interesse em participar das discussões durante os 

encontros. Observando a qualidade das interações no decorrer dos encontros grupais, é 

possível afirmar que a música facilitou a aproximação das participantes entre si e, 

principalmente, com o pesquisador. Sempre que a música entrava em cena, se multiplicavam 

as brincadeiras, as risadas, as exposições e as vergonhas.  

Interpreto que, não por acaso, a música tenha sido o elemento escolhido para 

nortear as atividades das reuniões. Ao introduzir a música na oficina, as jovens transformaram 

aquele espaço institucional em um espaço “delas”, com as características que elas queriam 

para a execução da tarefa por mim proposta: a de falarem sobre si mesmas.  

  

4.2.2 A música como ferramenta mediadora de contato com o “si mesmo” 

 

A música que, inicialmente, havia surgido como meio de resistência e domínio da 

oficina, passa a ser também utilizada como via de expressão, como possibilidade das 

adolescentes falarem sobre si mesmas e sobre a realidade em que estão inseridas. Como foi 

possível observar, a música se constitui como ferramenta, amplamente, disponível na cultura 

e utilizada por essas jovens em seus processos de socialização. A utilização de tal instrumento 

durante a oficina, transformada por elas em espaço confortável de expressão de si, se repetiu 

em todos os encontros, se configurando como elemento de maior sentido para as 

socioeducandas.  

O desejo constante da presença da música nos encontros me leva a considerar que 

as jovens utilizaram desse produto cultural como instrumento mediador da interação 
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discursiva sobre si, tendo se tornado evidente seu caráter facilitador na tarefa identitária de 

apresentar-se diante do outro. Se, por um lado a música, como artefato, se encontra disponível 

na cultura, também os modos de sociabilidade e os repertórios interpretativos da realidade 

social se encontram presentes nas letras de músicas, por serem produtos dessa mesma cultura. 

Mais do que isso, na interação discursiva mediada pela música, as jovens se identificavam 

com os conteúdos das letras das músicas e neles se inseriam como personagens, revelando-se 

para o grupo.  

Excerto n
o 
3 

João Paulo, Estela, Bia e Andrea  

5
o 
dia de Oficina Temática 

 

João Paulo: Vocês acham que essa música tem a ver com a vida de vocês? 

[...] 

Estela: Eu acho, não vou mentir. Porque... Não, porque, assim, ó, eu acho que tem a ver com a nossa vida, com a 

nossa rotina, com o nosso dia-a-dia.  

Bia: É, porque a gente anda nesse mundo. 

Estela: É! É no meio de várias coisas assim, tipo assalto, morte... Acho que tem a ver sim.  

[...] 

Andrea: Ah, porque do mesmo jeito que aconteceu com a Bi, pode acontecer com qualquer uma aqui.  

 

A música, em sua função mediadora, surge como uma espécie de instrumento 

promotor de aproximações de diversas ordens. Inicialmente, sublinho sua função facilitadora 

do contato das jovens consigo mesmas, tendo a música atuado como um espécie de 

ferramenta-espelho. Ao utilizar esse instrumento, elas passavam a ampliar a percepção de si, 

facilitando a fala carregada de aspectos subjetivos. Muitas vezes, quando se percebiam nas 

letras das músicas, elas entravam em contato com conteúdos pessoais, tendo a música 

cumprido uma função mobilizadora de afetos e memórias. Como disse Ivone, em um dos 

encontros, “É, eu ouvi essa música a ora e  iquei me lembrando, né, não? Não toca no 

coração da  ente?”.  

De que maneira a música, como elemento do plano da cultura, poderia ter algum 

tipo de efeito sobre o “coração”, algo do plano subjetivo das emoções, sentimentos, 

pensamentos e sensações? Valsiner (2012) define o processo de análise dos materiais 

semióticos disponíveis na cultura e sua, subsequente síntese no domínio intrapsicológico a 

partir do conceito de internalização. Tal como exposto anteriormente, não se trata de algo que 

é transportado para “dentro” do psiquismo, mas que um elemento cultural, ao ganhar novo 

formato por meio de um processo semiótico, passa a atuar no plano intrapsicológico. Ao se 

apropriarem das músicas, as jovens internalizavam seus conteúdos, tendo tais elementos 

culturais engendrado efeitos subjetivadores.     
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Nas letras mais românticas presentes no forró surgiam sentimentos de saudades 

das amigas que haviam sido liberadas da medida socioeducativa e dos amores que estavam do 

outro lado dos muros da unidade. Em alguns casos, como no hip hop, a música despertava 

sentimentos de revolta contra a sociedade e a polícia; noutros, tristeza ao lembrar de parentes 

vítimas da violência. Por outro lado, a música também abria espaço para alegria, para 

diversão e para o erotismo, com as batidas e das letras escrachadas do funk.  

Com o excerto a seguir, procuro ilustrar o modo como a música costumava surgir 

na oficina como ferramenta facilitadora do contato delas com o si mesmo. 

Excerto n
o
 4 

João Paulo, Estela, Bia, Ana, Andrea e Brena 

6
o
 dia de Oficina Temática (09/12/2012) 

 

João Paulo: Acho que quase todas sabiam cantar, né? Agora eu estou achando que a Andrea não gosta muito 

dessa... 

Estela: Porque...?  

Bia: Ela vai chorar, cara!  

Estela: A Andrea tá chorando? Cadê a lágrima?  

Bia: Tá aqui, ó! Tá saindo, tá saindo!  

Andrea mantém um semblante sério, ficando o tempo todo de braços cruzados ou enxugando as lágrimas que 

caiam no rosto.  

[...] 

João Paulo: Então, eu perguntei se vocês gostavam da música, porque ela acabou e algumas de vocês ficaram 

meio assim... Por que? É uma música triste? 

Andréa: É... 

Brena: É... O cara matou a própria mulher.   

Estela: É uma música triste.  

As socioeducandas ficaram em completo silêncio, como, até então, nunca haviam estado. O silêncio só não era 

total na sala por conta do som da voz de uma cantora que executava uma música gospel no grupo de oração que 

estava ocorrendo na unidade no mesmo horário.  

Ana: Valha! Ficou todo mundo calado...  

João Paulo: De que é que fala essa música? 

Bia: Fala assim... Porque tinha um amigo dele, é porque ele gostava da mulher dele e tinha ciúmes. Ai, ele foi 

falar pro marido que ela não gostava mais dele, que tinha rolada traição. Ai, ele ficou com tanto ódio que ele foi 

matar ela, né? 

[...] 

Estela: Era só caô
16

! Não era verdade! 

Bia: É, não era!  

[...] 

Andrea e Ivone viraram suas cadeiras durante o debate, se colocando de costas para o centro da roda e 

abaixando suas cabeças. Numa postura silenciosa, pareciam estar ou refletindo com a música que vinha do 

culto.  

João Paulo: Só um tempinho, gente. Andrea e Ivone, vocês querem ir pro culto evangélico? 

Silêncio na sala 

[...] 

Andrea: Não, quero ficar aqui... 

João Paulo: Você também, Ivone? 

Ivone movimenta a cabeça afirmativamente 

Bia: Então vira pra cá! 

João Paulo: É porque eu imaginei que vocês estavam gostando da música que vem lá de fora. 

Bia: Elas estavam assim por causa da música. 

                                                        
16

 Caô: expressão muito comum entre os jovens que significa mentira.   
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João Paulo: Eu quero que vocês fiquem a vontade, viu? 

Andrea enxuga as lágrimas com a blusa.  

Andrea: É porque eu lembrei de uma amiga minha. 

João Paulo: Lembrou de uma amiga tua? 

Andrea afirma que sim com a cabeça.  

 

De todo modo, independente do ritmo, quando as músicas com seus conteúdos 

culturais encontram algum tipo de correspondência no campo subjetivo das jovens, é possível 

dizer que há uma identificação, um processo que implica no inevitável ato, mesmo que 

indireto, de entrar em contato consigo mesmo. Ao se identificarem nas letras das músicas, era 

como se memórias e sentimentos fossem mobilizados no campo dos afetos e as motivava a 

falar sobre o que sentiam. 

A música como artefato cultural, facilmente compartilhável, se configurou nos 

encontros como dialeto comum possível, elemento promotor de trocas comunicativas entre os 

participantes em interação. Além disso, discutir as letras das músicas e significações nelas 

contidas, sobre as realidades em que vivem, por não se tratarem de referências diretas às 

socioeducandas, se mostrou como via de exposição da intimidade, ao mesmo tempo, 

instigante e segura.  

Diante do exposto, concluo que a música, em seu caráter mediador, acabou por 

proporcionar às participantes uma forma menos intimidante de falar de si mesmas. Como já 

exposto nas análises das observações participantes, qualquer expressão de sentimentos que 

fizesse referência a práticas homossexuais era rigidamente vigiado e punido. Por se apresentar 

como uma forma indireta de falarem sobre si, percebo a música, ao mesmo tempo, como 

instrumento promotor de um clima de maior segurança, tanto para entrarem em contato 

consigo mesmas, como para expressarem-se diante das outras e do pesquisador.  

Além do mais, como bem ilustrado nos excertos acima, a mediação ocorrida não 

evidencia a existência de uma ferramenta-espelho. A música desperta lembranças por várias 

vias, não apenas pelo seu conteúdo, mas pela melodia, por remeter a lugares e situações em 

que era escutada, pelas interações e vínculos relembrados etc. Como afirma Fávero (2005, p. 

20), no estudo das mediações semióticas, faz-se necessária “uma atenção especial aos 

caminhos distintos por meio dos quais os signos adquirem significados, e mais 

especificamente, aos diferentes caminhos por meio dos quais os signos mediam significados”.  

Os meios pelos quais os signos veiculam significações são múltiplos. De todo 

modo, se as letras refletem algo sobre suas experiências vividas, ou, simplesmente, evocam 

lembranças que não carregam relação direta com o signo mediador, é certo que falar sobre 

música, se constituiu o primeiro passo para dizerem algo sobre si mesmas durante a oficina.  
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4.2.3 Afinando o instrumento: a modificação da ferramenta-música como forma de 

expressão do “si mesmo”  

 

O que passo discutir a seguir é que as jovens não só internalizaram as canções no 

âmbito do domínio, como também no da apropriação, pois, ao recorrerem à música como 

elemento do repertório significativo disponível na cultura, elas as modificavam, de modo a 

transmitirem conteúdos subjetivos. A seguir, um trecho de uma interação em que pedia para 

as jovens comentarem os painéis construídos com as fotos tiradas da unidade, tornando 

explícito o que venho chamando de mecanismo de “apropriação”.   

Excerto n
o 
 5  

João Paulo, Bia e Estela 

4
o
 dia de Oficina Temática (24/11/2012)   

 

João Paulo:  Porque vocês escreveram “liberdade” 

Bia: Porque a gente quer a nossa liberdade, né?  

João Paulo: É isso? É algo importante?  

Elas começam a cantar em coro. 

Bia e Estela: Hoje eu só quero é a minha liberdade / E me livrar do Aldaci, das pirangagem 

[...] 

João Paulo: De quem é essa música? 

Estela: MC Leozinho.  

João Paulo: Mas, ai, vocês adaptaram o nome do refrão, não é? Não é com o Aldaci não, né? 

Acenam negativamente com a cabeça enquanto tentam lembrar da letra original com dificuldade. 

Estela: Como é mesmo? 

[...] 

Estela: Mas eu só quero a minha liberdade / E me afastar do caminho da maldade. 

 

Nesse trecho, fica evidente a função mediadora da música, utilizada, nesse caso, 

para expressar o que as jovens sentiam em relação à privação de liberdade. Foi interessante 

perceber que, a partir da identificação, do reconhecimento de si nas letras das músicas, mais 

do que se utilizarem das letras na tarefa de falar de si, elas as modificavam, inserindo 

elementos que faziam referência direta a elas, transformando as letras em algo que falasse, 

realmente, sobre suas vidas. 

Ao analisar a modificação das letras das músicas pelas jovens com o intuito de 

incluir aspectos pessoais, além de observar as habilidades peculiares no uso dos modos de 

mediação, é preciso levar em conta que o desenvolvimento dessas competências requer uma 

atuação dos agentes frente às propriedades materiais das ferramentas culturais, pois esse 

processo se realiza por meio da materialidade dos instrumentos que imprime o seu caráter 

socioculturamente situado e tal processo se dá permeado de resistências e alterações, ou seja, 

na apropriação do repertório cultural, resistências ou “fricções” surgem como regra, não 

exceção. 
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Neste aspecto, podemos interpretar, como nos orienta Bakhtin (2012), que as 

adolescentes, ao se apropriarem da letra da música, emprestam sua marca e submetem a 

palavra aos seus próprios interesses, imprimindo intencionalidade e sentido pessoal através da 

reflexão consciente. É devido à agência subjacente à própria atividade humana, que são 

geradas as “fricções” presentes no processo de apropriação de produtos da cultura pelo 

homem.  

Por um lado, então, os agentes devem apropriar-se das palavras dos outros cada vez 

que querem falar; é inevitável ter que recorrer a quadros terminológicos, ainda se 

esses “permanecem alheios, soam estranhos na boca de quem se apropria” (Bakhtin, 

1984, p. 294). Por outro lado, os agentes têm, em seu poder, uma gama de 

possibilidades para a forma de apropriar-se dessas palavras que se estendem desde 

sua aceitação absoluta até seu rechaço fervoroso. (WERTSCH, 1999, p. 97). 

 

Segundo Valsiner (2012), a internalização pode ser definida como o processo de 

análise dos materiais semióticos disponíveis na cultura e sua, subsequente, síntese no domínio 

intrapsicológico, tendo esse elemento cultural assumido, necessariamente, um novo formato. 

As trocas dinâmicas que ocorrem entre o mundo dos agentes sociais e os ambientes culturais 

se dão em um processo de negociação entre os diversos atores que interagem e as 

circunstâncias em que ocorrem.  

Avançando nessa perspectiva, Costa e Lyra (2002) afirmam que, em termos das 

microinterações sociogenéticas, o conceito de apropriação dos meios culturais nos leva a uma 

compreensão da relação indivíduo e ambiente cultural como que fundidos, sendo a 

subjetividade individual entendida como uma espécie de pólo que emerge como extensão do 

próprio processo de apropriação dos sujeitos.  

Nos excertos abaixo, busco ilustrar o modo como as jovens, no ato de se 

apropriarem das letras, inseriam aspectos pessoais com intuito de se expressarem com o uso 

da música. Analisando à luz do que propõem Lyra e Valsiner (1998) sobre a apropriação 

como um sistema dinâmico de internalização e externalização, isto é, como um processo que 

explicita externamente a reconstrução interna das produções interpsicológicas, é possível 

entender que, ao substituírem trechos da música de modo a incluir seus próprios nomes ou 

nomes de pessoas significativas as adolescentes externalizam conteúdos pessoais (no caso, 

respectivamente, sentimentos de empoderamento, saudade e amor) e revelam o modo como se 

percebem. 

Excerto n
o 
6 

Estela  

4
o
 dia de Oficina  Temática (24/11/2012) 
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Estela: E essa daqui ó: Eu te passei a visão/ E falei como é que é/ Antes de falar de mim/ Vê se aprende a ser 

mulher/ Tua inveja faz meu sucesso/ No meu talento, a criatividade/ Na boca das recalcadas, eu viro celebridade/ 

Pode falar a vontade/ Pode falar a vontade/ A Estela é paredão/ Ai, não esquece, ela é celebridade. 

 

Excerto n
o 
7 

Estela  

5
o
 dia de Oficina (08/12/2012) 

 

Estela: Ai, Chaguinha, eu vou sentir saudades de você / A malandragem na quebrada nunca vai te esquecer/ 

Que DEUS perdoe os humildes de bom coração /A vida ensina de que vale o crime irmão. 

 

Excerto n
o 
8 

Estela  

5
o
 dia de Oficina (08/12/2012) 

Enquanto a música escolhida por Estela tocava, ela acompanhava cantando com muita empolgação incluindo o 

nome “Dinei”, se re erindo ao jovem por quem era apaixonada.  

 

Estela: Mas, quando a cidade adormeceu /Um anjo lindo apareceu/ Era o Dinei na minha vida/ Vi brilhar no céu 

com emoção/ A luz na minha direção/ Era o Dinei na minha vida. 
 

Com a análise do processo de externalização exposto nos excertos acima, pude 

perceber que as socioeducandas modificam seu ambiente externo a partir de uma nova 

transformação/síntese de elementos da cultura, impregnados de aspectos subjetivos do agente 

em questão. Mais do que isso, considero que o ato de expressão de si via interação discursiva 

mediada pela música, dentro de um processo de apropriação das letras, torna evidente a 

interdependência entre os mecanismos de internalização e externalização nos campos de ação 

semióticos. 

 

4.2.4 O caráter compartilhado da interação discursiva sobre o “si mesmo” 

  

Segundo Smolka, Góes e Pino (1998), o núcleo conceitual da perspectiva 

sociocultural repousa sobre a ideia de mediação semiótica, como processo que possibilita a 

conversão das ações compreendidas no âmbito do interpsicológico (ou intermental) para o 

plano intrapsicológico (ou intramental). A lei geral do desenvolvimento cultural, nos leva ao 

entendimento de que o surgimento das funções psicológicas superiores surge como resultado 

da socialização dos sujeitos, de sua inserção nas práticas sociais de uma determinada cultura.  

Por meio dos processos interativos da comunicação com outros, os indivíduos se 

apropriam dos sistemas simbólicos culturalmente compartilhados, tendo o outro uma 

importância fundamental nos processos de subjetivação humanos. Assim, o outro cumpre 

função mediadora nas interações eu-cultura, que possibilita a construção subjetiva. 

No excerto que segue, que mostra a maneira como as jovens se apresentaram a 

Cristina, minha auxiliar de gravação, no primeiro dia de oficina temática, fica clara a 
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importância do papel da interação social entre pares na configuração da interação discursiva 

sobre o si mesmo.  

Excerto n
o 
9   

Cristina, Talita,  João Paulo, Estela, Ivone e Carla 

1
o
 dia de Oficina Temática (18/11/2012) 

Como era o primeiro dia em que jovens estavam entrando em contato com Cristina, minha auxiliar de gravação 

da oficina, cumpri a tarefa de apresentá-la paras as jovens.  

 

Cristina: A gente vai se conhecendo, né? 

Talita: É! Depois... 

João Paulo: É, não precisa ser tudo agora. Depois, né? E... vocês podem se apresentar pra ela? 

Momento de silêncio na sala. As jovens se entreolharam, como que esperando que daria o primeiro passo no ato 

de se apresentar.  

Talita: Vai, Estela... 

Estela: Ó, o meu nome é Estela, tenho dezessete anos... 

Talita: Mora... 

Estela: Moro no Henrique Jorge. E... seja bem-vinda a nossa casa. Tâmo aqui pro que der e vier. 

Talita puxa uma salva de palmas, mas não é acompanhada por todas.  

Estela: Vai, Talita... Talita Quebra-Barraco... 

Talita: Meu nome é Talita de Sousa Anastácio. 

Estela: Ela fala o nome dela todinho, nada a ver! 

Talita: Mulher! Péra, L.! Acho que minha mãe mora na Jurema. 

Estela: Tem quantos anos? 

Talita: Dezesseis anos.  

Algumas jovens bateram palmas ao fim da apresentação.  

Talita: Ivone... 

Ivone: Meu nome é Ivone, sou de Umirim, fica a [...] 

Talita: Bóra, Carla... 

Mais palmas e, dessa vez, risos.  

Carla: Carla, moro no Jardim Iracema, tenho dezesseis anos. 

Novamente, algumas palmas.  

Talita: Bate palmas, gente! 

Risos entre elas.  

[...] 

João Paulo: Meu nome é João Paulo. E eu tenho... Bem, não vou dizer minha idade, senão vocês vão me chamar 

de velho, né? Não, vamos lá. Tenho vinte e sete anos e sou amigo da Cris há pelo menos uns oito, né? Ou mais... 

Cristina: Dois mil e um, né? 

João Paulo: Vish! Onze anos, né? Enfim, a gente é amigo há muito tempo já. 

 

Após o meu convite para que as jovens se apresentassem, percebi que elas ficaram 

um pouco acanhadas, demonstrando um comportamento de retraimento, até certo ponto, 

esperado diante da tarefa de se expor para pessoas com que não tinham familiaridade. Talita, 

ao incentivar Estela a se apresentar, dá início ao ciclo de apresentações, que mantém o 

protocolo da “chamada para apresentação”. Antes de cada jovem se apresentar, outra a 

convida pelo nome, como que numa espécie de pré-apresentação.  

Esses modos de interação presentes no ato de se apresentar me levam a pensar no 

caráter compartilhado da interação discursiva , nesse caso, voltada para a apresentação do “si 

mesmo”. A partir das interpelações direcionadas umas as outras, com o intuito de 
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complementar a apresentação da outra, é possível dizer que todas participavam da interação 

discursiva envolvida no ato de se apresentar.  

Segundo Colaço (2004), por meio das interações, são também apreendidos 

padrões comunicativos e relacionais que envolvem compartilhamento e negociação na 

execução da interação discursiva . Ainda, segundo a autora, há uma série de “atribuições de 

papéis instituídos que configuram modelos relacionais e discursivos e seus protagonistas 

atuam e interagem em conformidade com esses modelos, pelo menos na maioria de suas 

experiências [...]” (COLAÇO, 2004, p.  5).  

Acredito que o fato de serem estimuladas às mais diversas forma de interação 

durante os encontros favoreceu a realização da atividade de falar sobre si mesma de forma 

compartilhada. Ao mesmo tempo, como afirma Colaço (2004), a maneira como as produções 

discursivas são configuradas nesse contexto interacional demarca os processos 

interpsicológicos de construção de conhecimento que são internalizados nesse processo 

dialético de mútua estruturação. Se as atividades discursivas promovem a veiculação e 

compartilhamento do “si mesmo”, pode-se afirmar que processos de subjetivação são 

constituídos em tais eventos interativos, tornando-se importante perceber essa dinâmica de 

trocas interpsicológicas e funcionamento intrapsicológico.  

 

4.2.5 Música como repertório da cultura 

 

Ao mesmo tempo em que se reconhecem os constrangimentos postos pelos 

instrumentos mediadores, uma vez que limita o leque de possibilidades de atuação, faz-se 

necessário explicitar que, a partir da perspectiva sociocultural, também é resguardada a 

agência dos sujeitos, tornada evidente no modo como estes imprimem intenções e acentos 

pessoais aos processos comunicativos. (WERTSCH, 1993). Se, por um lado categorias sociais 

e sistemas de interpretação da realidade pré-existentes na cultura modulam formas específicas 

de ação mediada, os agentes ativos desempenham performances sociais únicas, quando 

utilizam de significados mediadores de maneira particular.  

A interação social é definida, nesse trabalho, como espaço primordial em que 

sujeito e cultura se (re)constroem indefinidamente, se constituindo como aspecto-chave para a 

compreensão dos processos desenvolvimentais humanos. Se levarmos em conta que as 

ferramentas semióticas, imprescindíveis ao processo de subjetivação, refletem, 
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necessariamente, os arranjos históricos, culturais e institucionais presentes na sociedade, fica 

patente o caráter de inseparabilidade do desenvolvido e as atividades socioculturais.  

Na medida em que adentram no plano da cultura, os sujeitos ao se utilizarem do 

repertório linguístico-instrumental disponibilizado para dar sentido à realidade que os rodeia e 

acabam por importar o “social” para a atividade individual. A opção pela ação mediada como 

unidade de análise nos leva, a partir do conceito de mediação, a considerar diferentes planos 

analíticos como via de compreensão da atividade humana como objeto que só ganha 

significado em contextos socioculturalmente estruturados. A ação humana, quando não 

incluída num sistema cultural é destituída de significado.  

Fávero (2005), ancorada na ideia de que ações humanas são culturalmente 

significadas, propõe uma compatibilização da noção de mediação semiótica com a teoria das 

representações sociais. Em sua perspectiva, tanto as ferramentas culturais, quanto os modos 

de ação presentes na cultura devem ser encarados como veiculadores de significados.  

[...] a ideia de mediação é inerente à noção de signo. Podemos dizer, então, que a 

ideia de signo é inerente às representações sociais, de modo que, no nosso entender, 

as representações sociais são formas de mediação semiótica e não apenas simbólica 

[...]. (FÁVERO, 2005, p. 20). 

 

Cada sociedade dispõe de elementos presentes na cultura que permitem 

categorizar pessoas e definir posições e papéis, que dão legitimidade aos diversos 

comportamentos, condutas e atitudes. Os artefatos culturais são mediadores fundamentais da 

interação sujeito-sociedade e, como expõem Ribas e Moura (2006), podem ser compreendidos 

como:  

a) artefatos primários: ferramentas, instrumentos e objetos materiais;  

b) artefatos secundários: esquemas e normas sociais; 

c) artefatos terciários: seriam os scripts, o conjunto sequencial de ações esperadas 

a serem desempenhadas por membros de um determinado grupo social.  

Atividade humana e artefatos culturais se encontram, de tal modo, imbricados, 

que para compreender a interação discursiva sobre o “si mesmo” das participantes da 

pesquisa, faz-se, inevitavelmente, necessário, voltar também o foco para as fontes, 

agenciamentos e mensagens disponibilizados às jovens pela cultura em seu processo de 

socialização (DAYRELL, 2002). Durante a oficina, o que puder perceber foi que a música se 

constituiu como ferramenta cultural, preferencialmente, utilizada no ato discursivo de falar 

sobre si. Ficou claro que a música, como artefato da cultura, não deve se restringir ao seu 

caráter instrumental, tal como abordamos no primeiro tópico sobre o domínio da oficina pelas 
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participantes. Como produto da cultura, a música, especialmente, através de suas letras, 

carrega consigo uma variedade de significados e sentidos que configuram esquema de 

racionalidades e modos de interação entre os sujeitos, modulando formas de pensar e agir no 

mundo.  

A interação discursiva sobre o “si mesmo”, como processo autoral de construção 

de significados e sentidos sobre o “si mesmo”, não se dá de outro modo que não a partir da 

interpretação e do uso de repertórios culturais. O ato de significação é uma atividade social 

que, como as demais, precisa estar ancorada num repertório linguístico compartilhado que lhe 

permita inteligibilidade (BRUNER, 1997). A atividade significativa permite os atores darem 

sentido ao mundo e ao self, organizando enredos pessoais, sistema de crenças, de valores, de 

conhecimentos e juízos que permeiam a cultura em que estão inseridos.  

Se, no tópico anterior, foi discutida a utilização das letras de músicas como 

mediadores da atividade expressiva de si, no tópico seguinte, buscarei enfocar a música como 

instrumento cultural mediador de representações presentes na cultura e o seu papel no 

processo de subjetivação das jovens. Com as análises apresentadas, desenvolvo essa 

argumentação, tornando explícito o modo como as jovens utilizam também a música como 

mediadora para: demarcação de sua condição juvenil; e ordenamento do sistema moral 

pessoal acerca do crime e da sexualidade.  

Obviamente, a discussão categorizada dessas temáticas (juventude, sistema moral, 

sexualidade e identidade de gênero) não implica que, nos processos de significação de si, as 

jovens tenham recorrido a discursos sociais monovocálicos e, completamente, diferenciados 

entre si. Ancorado na concepção de matriz sócio-histórica (AMORIM; ROSSETTI-

FERREIRA, 2004) e nos conceitos bakhtinianos de dialogismo, polifonia e linguagens sociais 

(BAKHTIN, 2012, BRAIT, 1997), procuro perceber a fala atravessada por diferentes 

discursos presentes na cultura, sendo constituída por uma multiplicidade de “vozes” 

produzidas em diferentes contextos e tempos históricos.  

 

4.2.5.1 A música como ferramenta para a demarcação da condição juvenil 

 

Arroyo (2007) afirma que a música se constitui como um dos fenômenos mais 

marcantes das culturas juvenis, dado seu status  de centralidade na vida da maior parte dos 

jovens. Nas últimas décadas, a juventude tem, exaustivamente, tomado a dimensão simbólica 

como via de expressão, tendo a música se configurado como ferramenta da cultura que mais a 
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envolve e mobiliza (DAYRELL, 2002). A seguir, apresento um trecho do material 

videogravado da oficina que explicita a maneira como as jovens utilizam da música como 

ferramenta para demarcar posições dentro do grupo: a delas, enquanto indivíduos jovens, e a 

minha como “gente velha”.  

Excerto n
o
 10 

João Paulo, Bia, Brena, Estela e Andrea 

5
o 
dia de Oficina Temática (08/12/2012) 

 

João Paulo: O que é uma música boa? 

Bia: Ah, musica pode até ser ruim, mas eu ainda canto.  

Brena: Ah, tio, música boa que presta pra gente, assim, é só forró, forró de favela. Agora vocês que são velhos, 

vocês gostam mais de música assim de antigamente.  

João Paulo: Peraí! Vocês que são velhos? 

As participantes riem da situação e começam a tecer comentários jocosos acerca da minha idade.   

[...]  

Estela: Ai, tio, bota a música, vai! 

Andrea: Vai, tio, bota! 

João Paulo: Calma, calma... 

[...] 

João Paulo: Quando é que uma música é boa?  

Andrea: A música boa é a música nova, cantor novo!  

[...] 

Andrea: Agora, gente que é mais velha, como ela disse, gente que é mais velha gosta daquela...  

Estela: “Eu não sou cachorro nãããão...”  

Andrea: É!!!  

As socioeducandas dão gargalhadas ao cantar as músicas consideradas de “ ente velha”.  

Andrea: Aquela! “Garçooooom...”.  

João Paulo: “Aqui nessa mesa de baaaaaar!”.  

O fato de eu saber a música e cantá-la fez com que as jovens dessem ainda mais gargalhadas, uma vez que eu 

estava corroborando com suas argumentações.   

Andrea: Olha ai, tá vendo?  

 

A música tem servido como veículo de propagação de comportamentos, 

modismos e ideologias para a maior parte dos jovens, que acaba encontrando nos grupos 

musicais uma grande influência no que se refere a vestuário, comportamentos, atitude 

política, repertório linguístico, enfim, uma série de elementos que os posicionam diante de si 

mesmos e dos demais na sociedade. Não se pode deixar de comentar a explícita atribuição de 

valor presente nas falas de Brena e Andrea. Música boa é música nova, cantada por cantor 

novo. No excerto abaixo, Estela Bia discorrem sobre o que consideram músicas novas e sobre 

o que elas tratam, ao mesmo tempo que distinguem seu conteúdo das músicas de velho.  

Excerto n
o 
11 

João Paulo, Estela e Bia 

6
o
 dia de Oficina Temática (09/12/2012) 

 

João Paulo: Sobre o que as músicas novas falam?  

Estela: Ó! Essa música, tio, ó! Essa música do... “Essa é a história de um guerreiro braço forte”... Ó, o que essa 

música passa pra gente...Se você entender a letra dela, porque, assim, ó: ele tá no crime e, pelo círculo vicioso, 

ele matou o próprio filho dele..  
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Bia: Não, era, assim, ele tava no mundo do crime. Ele foi preso. Ai, ele prometeu pro filho dele que ele iria 

voltar com bastante dinheiro, entendeu? Com bastante dinheiro. Ai, ele ia cumprir. Diz assim: “Eu prometi pro 

meu filho que eu ia voltar com bastante dinheiro/Não posso decepcioná-lo. Preciso de um plano, de um tiro 

certeiro”. Ai, ele invadiu a empresa do filho dele...  

Estela: No dia que ele se soltou, ele invadiu a empresa.  

Bia: Pra conseguir o dinheiro.  

João Paulo: Em geral, elas falam do que? 

Estela: Falam assim, que o crime não compensa.  

João Paulo: E música de velho fala do que? 

Bia: Ai, tio, fala das véa! 

 

A música nova fala sobre o cotidiano de violência, crimes e mortes, trata de uma 

realidade que se aproxima da vivida pela maioria das jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa de privação de liberdade. No processo de demarcação de uma identidade 

juvenil através das músicas, percebo que as jovens recorrem ao mundo da cultura como 

espaço privilegiado de práticas, representações, símbolos, etc. À medida que estão inseridos 

em ambientes socioculturalmente estruturados os indivíduos são intimados constantemente à 

resolução da tarefa identitária de responder quem se é diante dos demais e foi do repertório 

cultural presente nas músicas que as socioeducandas colheram as referências para, em um só 

tempo, se dizerem “jovens” (a partir de uma perspectiva positiva) e se diferenciarem do grupo 

dos “velhos” na interação analisada.  

De acordo com Dayrell (2002), no caso da música, acredita-se que, por se 

configurar como ferramenta simbólica que proporciona certa autonomia diante das típicas 

figuras de autoridade (pais, professores, patrões, etc.), ela assuma uma função importante na 

facilitação da emergência do papel de protagonistas nas jovens, no que tange aos processos de 

construção de um determinado olhar sobre si mesmas e sobre o mundo que as cerca. No 

contexto repressor e estigmatizante específico dos centros educacionais pode-se afirmar que 

poucos são os espaços em que os socioeducandos podem recorrer para construir referências e 

valores positivos no processo de construção de suas identidades.  

 

4.2.5.2 A música como elemento para construção de um sistema moral pessoal 

 

Em diversos momentos, durante os encontros da oficina temática, a música 

assumiu uma função de ferramenta social de ordenamento moral. Dado o seu caráter de 

veiculação de sistemas interpretativos e regras sociais, percebo a música como elemento 

importante no estabelecimento do conjunto de regras às quais os sujeitos se sentem obrigados 

a se submeterem. É, precisamente o sistema de valores presente em determinada cultura que 
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possibilita a percepção da ação humana, como imprópria ou adequada a contextos específicos, 

balizando o modo como devem ser  estimuladas, permitidas ou interditadas.   

Segundo Harré e Langenhove (1999), as ações humanas, públicas ou privadas, são 

sempre carregadas de intencionalidade, ou seja, são, em um só tempo, dotadas de motivação 

pessoal e dirigidas a algo ou alguém além de si mesmo. Ao propor uma indissolubilidade 

entre agente e ação, a intencionalidade insere os sujeitos no campo da moral, possibilitando 

julgamentos a partir de valores, normas e regras sociais. Como artefato histórico, a música, 

através das suas múltiplas significações, provê fundamento não só para conhecer e nomear, 

mas para determinar o que é “certo” e “errado, em suma, apresentando uma proposta de como 

a realidade deveria ser.  

A interação discursiva sobre o “si mesmo”, por se utilizar de mediadores 

semióticos socialmente forjados e, portanto, veiculadores de valores sociais, se apresenta 

como ação, normativamente, constrangida. Com o uso de significações em termos de 

correto/incorreto, bem/mal, belo/feio, decente/indecente, os sujeitos se percebem imersos 

numa rede normativa, que estabelece um conjunto de obrigações, direitos e deveres impostos 

através dos discursos e práticas presentes nos contextos sociais concretos da vida cotidiana. 

Como indiquei acima, tratarei da função de ordenamento moral exercido pela 

mediação da música, iniciando com o tema do crime. No excerto a seguir, lanço luz sobre a 

maneira como a música se apresenta às jovens como meio de significarem a si mesmas a 

partir das significações presentes na cultura referentes à lei e à criminalidade. Os estilos 

musicais rap e hip-hop costumam trazer “lições” sobre o “mundo do crime”, na maioria das 

vezes, enfatizando os aspectos negativos do envolvimento com atos ilícitos.   

Excerto n
o
 12 

João Paulo, Estela e Bia  

5
o
 dia de Oficina Temática (08/12/2012) 

 

João Paulo: Essa música que acabou de tocar fala sobre o que? 

Estela: Fala do enterro, que, por exemplo... 

[...] 

Estela: Ele traficava... 

Bia: Não, ele roubava... 

Estela: Traficava também. Ai, ele pegou, se envolveu numa fita aí... 

João Paulo: Numa fita? O que é uma fita? 

Estela: Um assalto.  

Bia: Um assalto.  

Estela: Ai, ele morreu... e ai fizeram essa música pra ele, dizendo que o crime não compensa.  

 

Como afirma Dayrell (2002), o conteúdo poético das músicas de rap e funk, ao 

mesmo tempo, reflete o lugar social concreto dos falantes, situando-os, e os auxiliam na 
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elaboração de suas vivencias pessoais. Em grande parte, as músicas fazem referências às 

condições de marginalização e a contextos de violência, de drogas e a falta de perspectivas na 

vida. A música surgiu na oficina temática como elemento mediador importante do processo 

de significação sobre o “mundo do crime” a partir de ordenamentos morais.  

Wertsch (1993, 1999) aprofunda a perspectiva vygotskiana sobre a mediação 

semiótica articulando-a com as proposições de Bakhtin, sobretudo, com do conceito de 

“vozes”. O enunciado está, inerentemente, vinculado à “voz”, já que um enunciado, oral ou 

escrito, só pode existir e se expressar a partir de um ponto de vista, encarado aqui muito mais 

como um processo do que um posicionamento exato, único e fixo. Se todo enunciado pertence 

a, pelo menos, uma voz, é possível afirmar que os sujeitos falantes, tendo em vista a tensão 

irredutível característica dos processos de mediação, ao se utilizarem dos discursos como 

mediadores de sua atividade, abrem espaço para a dialogicidade e multivocalidade.  

Nas músicas escolhidas pelas jovens, é possível perceber uma infinidade de 

enunciados e vozes, cada qual ancorado em perspectivas sociais, ideológicas e institucionais 

particulares e interagindo entre si. A matriz sócio-histórica e a rede de significações, 

mapeadas no capítulo anterior, circunscrevem, de maneira dinâmica, a multiplicidade de 

significados e sentidos que permeiam os discursos e práticas socioeducativos.  

Neste emaranhado complexo de vozes, as ações dos sujeitos são entendidas, em 

um só tempo, como expressões das ações de seus grupos de pertencimento; como um discurso 

que fala por meio de outros discursos, possibilitando a compreensão de que, pela voz dos 

indivíduos, é possível escutar as diversas vozes da cultura (AMORIM, ROSSETTI-

FERREIRA, 2008).   

Ganha destaque a “voz social” pautadas em noções de que o crime é algo “ruim” e 

que “não compensa”. A partir do excerto que se segue, inicio uma discussão sobre a 

possibilidade de convivência de “vozes” distintas numa mesma série de enunciados e o modo 

como os sujeitos, supostamente, se apropriam das lições de moral presentes nas músicas.  

Excerto n
o 
13 

João Paulo, Estela, Bia e Andrea 

6
o
 dia de Oficina Temática (09/12/2012) 

 

João Paulo: Só uma coisa: vocês acham que tem alguma lição nessa música? 

Estela: Tem!  

Bia: Tem, tio, tem!  

Andrea: Tem sim.  

João Paulo: E qual é a mensagem?  

Estela: A mensagem que ele passa é que, por causa de tanto dinheiro, ele acaba matando o próprio filho dele. 

[...] 
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Bia: Ele tá querendo dizer que o mundo do crime foi [...] que, por causa de dinheiro, ele matou o próprio filho 

dele. Porque ele queria dinheiro pra, quando ver o filho dele, dá o melhor pro filho dele.  

Estela: Como se... Se o filho dele estivesse vivo, ele queria mostrar que o dinheiro que ele ganhou foi de outra 

coisa, que não foi de...  

Bia: Que foi trabalhando, 

Estela: Só que não foi... 

Bia: Só que foi o filho que mostrou pra ele que trabalhando... 

Estela: Trabalhando...  

Bia: Que trabalho honesto a pessoa pode até é morrer, porque vem um assaltante e assalta a pessoa. 

 

Na análise dessa interação, problematizo algo importante no que diz respeito à 

função moralizadora da musica, no ponto que se refere à autenticidade enunciativa dos 

sujeitos na utilização de determinados discursos como mediadores da interação discursiva 

sobre si. São muitas a “vozes” presentes nos enunciados que estruturam a interação discursiva 

que acabo de expor, tornando difícil distinguir um posicionamento único a partir do qual os 

sujeitos falam.  

A utilização da palavra “autenticidade” na perspectiva bakhtinana sobre o 

discurso pode parecer um contrassenso, tendo em vista o caráter dialógico e polifônico 

manifesto nos atos discursivos. Para Bakhtin (2012), a partir do princípio dialógico, cada 

história e cada palavra são dialógicas; há uma heterogeneidade enunciativa inerente a todo ato 

discursivo. As palavras tanto são determinadas pelos incontáveis contextos em que foi 

utilizada, como carrega consigo, ao mesmo tempo, traços de todos os sujeitos que a 

empregaram nos diversos momentos históricos. (BROCKMEIER; HARRÉ, 2003).  

Ao me utilizar do termo “autenticidade”, acredito estar iniciando uma discussão 

sobre as “vozes” presentes no enunciado, que poderia ser abordada, de maneira mais precisa 

com o conceito de apropriação (WERTSCH, 1999). Ao evidenciar a sensação de 

inautenticidade das falas, posso passar a ideia de que existira uma forma de autoria discursiva 

individual. No entanto, quando sujeitos se utilizam de enunciados na mediação da interação 

discursiva sobre si, como poderia saber, de fato, quem está falando? Repito aqui a clássica 

pergunta formulada por Bakhtin: “ uem está realizando o ato de fala ” (BA HTI , 2012).   

Haja vista o dialogismo primordial do discurso, é possível responder ao 

questionamento bakhtiniano de forma bem simples: pelo menos duas vozes. No excerto n
o 
13, 

exponho um trecho interativo no qual as jovens discutem sobre uma música que apresenta 

uma lição moral bem clara. Numa de suas estrofes, o cantor diz: “Quem planta o mal, não 

colhe o bem”, comentando sobre as consequências negativas da vivencia no “mundo do 

crime” a longo prazo. Percebi que as jovens, em diversos momentos, demonstravam uma 

apropriação do jargão de que “o crime não compensa”, tal como exposto no excerto n
o 
12.  
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Todavia, em alguns momentos, ao discorrem sobre o conteúdo presente na letra da 

música em questão, elas produziam enunciados que demonstravam que a apropriação da 

“lição” não havia acontecido de fato. Ora, parte da lição de que o “crime não compensa” 

aponta, como alternativa para a rotina de práticas ilícitas, a via do trabalho, de preferência 

através do emprego formalizado. No caso do excerto n
o
 10, as jovens menosprezam o valor 

moral do “trabalho honesto”, significando-o inclusive a partir da ideia de vulnerabilidade, 

visto que “a pessoa pode até morrer”, como acontece com o personagem da história contada 

na música (no caso, num contexto de tragédia). Isso me leva a afirmar que a utilização das 

lições de moral presentes nas músicas durante as interações discursivas se enquadram melhor 

no conceito de domínio do que no de apropriação.  

Mais do que isso, esse fato leva a crer que a utilização das lições de moral no 

âmbito do domínio, cumpriria uma função mediadora na atividade significativa sobre o “si 

mesmo” com intuito claro de formatação de uma “imagem positiva” das socioeducandas 

diante da instituição. A utilização do termo “autenticidade” parece não ser o mais adequado, 

já que a argumentação proposta não tem, como objetivo, problematizar a veracidade da 

imagem construída em questão. O aspecto mais importante a ser analisado aqui não seria 

autenticidade do “si mesmo” (ou sua ausência) produzido na interação discursiva mediada 

pelas lições de moral contidas nas músicas, mas o fato das jovens se sentirem constrangidas a 

apresentarem-se tal como se percebem.  

Adotada a concepção da imagem da “jovem recuperada” como falsa, podemos ser 

levados, à primeira vista, a compreender a música, como elemento mediador, não da atividade 

expressiva de si, mas do empreendimento discursivo envolvido no disfarce do “si mesmo”. 

Entretanto, quando as jovens, na interação discursiva sobre si em contextos socioeducativos, 

escondem aspectos pessoais que as associem ao “universo do crime”, são evidenciados tanto o 

caráter repressivo-corretivo dos discursos e práticas institucionais como o ocultamento de 

traços que as caracterizem como “bandidas”.  

A experiência do atendimento socioeducativo, de forma muito clara, insere os 

sujeitos em um processo simbólico peculiar de correção que os levam a significar todos os 

aspectos ligados à criminalidade como reprováveis. A dinamicidade do universo semiótico, 

neste contexto institucional, perde sua força, quando subsumidos os conflitos e contradições 

responsáveis pelo caráter de multiplicidade em sua configuração. Já que forjado em um 

“campo discursivo”, perpassado por negociações simbólicas entre sujeitos em relações de 
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poder desiguais, pode-se, nesse aspecto, considerar como reduzida a diversidade de 

significações possibilitadas pelo discurso socioeducativo.  

Tal qual exposto por Silva, Rossetti-Ferreira e Carvalho (2004), por se tratar de 

um contexto interativo marcado pela multiplicidade de discursos e posições sociais possíveis, 

o processo de circunscrição implicada nos mediadores semióticos referentes à criminalidade 

poderia se dar de forma bastante heterogênea. Tendo isso em vista, se diversas são as vozes 

culturais capazes de circunscrever significados e sentidos sobre a experiência no “mundo do 

crime”, porque as socioeducandas produziram enunciados relacionados a conteúdos morais de 

forma tão monológica?   

O conceito bakhtiniano de “ventrilocação” define a capacidade que uma “voz” 

tem de ser veiculada através de outra “voz” ou “linguagem social”. A noção de 

“multivocalidade” endossa a possibilidade de existência não apenas de uma pluralidade de 

vozes individuais, mas da co-existência entre vozes individuais e grupais nos mesmos atos 

enunciativos (BAKHTIN, 1989, BRAIT, 1997). No caso específico do desenvolvimento 

subjetivo de jovens em contexto de medida socioeducativa de privação de liberdade, é visto 

que os enunciados relativos à criminalidade perdem seu caráter polifônico.  

Acredito que o modo como se configura a matriz sócio-histórica e a rede de 

significações, sob modelos de atendimento socioeducativo de cunho, marcadamente, 

correcional, acaba por restringir a pluralidade de significações envolvidas na atividade de 

expressão de si das jovens em tal contexto institucional. Se a “jovem delinquente” é reprimida 

ou posta à correção pelos discursos e práticas institucionais que estimulariam ou reforçariam a 

“jovem recuperada”, cabe-se questionar em que grau os processos de apropriação de valores e 

normas de boa convivência social, realmente, se dão. Talvez, esse seja um aspecto 

fundamental no questionamento sobre a falta de eficácia das medidas socioeducativas no 

alcance dos objetivos a que se propõem.  

Seguindo com a problematização acerca dos aspectos morais veiculados por meio 

das músicas e sua utilização como mediadora da interação discursiva sobre o “si mesmo”, 

exponho um excerto referente ao quinto dia de oficina, em que decidimos conversar apenas 

sobre música. A partir de uma seleção prévia, as jovens comentavam sobre as músicas 

escolhidas, sobre o que gostavam nela e, por vezes, esclareciam dúvidas que me surgiam. Os 

excertos n
o
 14, 15, 16 e 17  se referem a um mesmo trecho interativo desmembrado em quatro 

partes com o intuito de, assim, melhor abordar os diferentes aspectos relativos à temática do 
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que é considerado “imoral” ou “indecente” dentro da unidade e as estratégias institucionais 

para lidar com os comportamentos desviantes.  

A decisão por expor um trecho interativo tão extenso, decorre do fato de nele se 

encontrarem entrelaçados uma série de elementos importantes para compreensão das 

restrições morais no âmbito da eroticidade e do dizer-se mulher, a partir das normatizações 

presentes nos processos de expressão da sexualidade e construção das identidades de gênero. 

Aqui, não somente a música, mas a dança associada a ela surgem agora como mais um 

instrumento que possibilita ampliarmos a discussão sobre a mediação presente na atividade 

significativa sobre o “si mesmo.”  

Excerto n
o
 14 

João Paulo, Bia, Andrea, Estela, Brena e Ivone 

5
o
 dia de Oficina Temática  

 

Andrea, Estela e Bia dançavam a música “Senta, Quica e Rebola” com coreo ra ias de  unk cheias de 

movimentos que remetiam ao erótico e a sexualidade. As demais jovens assistiam à performance atentas aos 

movimentos, ora se admirando, ora rindo e fazendo brincadeira com as demais. O clima da oficina eram de 

muita diversão e alegria. Antes do final da música, elas interrompem a performance e pedem para que volte a 

música até o início, como que querendo prolongar aquele momento. No entanto, eu as interrompo e elas, um 

pouco contrariadas, voltam aos seus lugares na roda de discussão.  

João Paulo: E essa música fala de que? 

Bia: De sentar, quicar e rebolar! 

Andrea: Sentar, quicar e rebolar... E pra sentar e rebolar! 

João Paulo: Sim, mas se está falando sobre o que? 

Estela: Não, tio, isso é só pra animar mesmo. Porque a gente nunca mais ouviu! 

Bia: A gente nunca mais ouviu.  

Estela: É massa, ó! 

Brena: Se for botar essa música lá embaixo, hein? Pra gente dançar? 

Estela: Tudinho, assim: “ ocê vai sentar lá na tranca! Rebolar lá na tranca!”.  

As jovens dão uma gargalhada bem alta.  

João Paulo: E porque que não pode? Porque essa música não pode ouvir?  

Bia: Não sei!  

Estela: Não pode, né? Mas não é imoralidade, nem nada.   

João Paulo:  Não?  

Estela: Fala não, tio!  

Bia: Ela só fala de sentar, quicar e rebolar! 

Estela: O que é imoralidade é falar outras coisas... 

Andrea: É que eles acham essa dança imoral, ó... 

 

Andrea expõe o que a unidade pensa da dança com traços de erotismo: “eles 

acham essa dança imoral”. O discurso pedagógico, estruturante das práticas socioeducativas, 

se utiliza, constantemente, de referências e critérios para decidir sobre a adequação dos 

indivíduos  s diversas normas sociais. Como afirma Butler (2000), a categoria “sexo” se 

configura, desde o seu início, a partir de um ideal regulatório, que mais do que funcionar 

como uma norma social, é parte de um dispositivo de poder produtivo que engendra 

governabilidades. Por outro lado, Louro (2000) enfatiza que, como dispositivo de controle e 

com o uso do discurso pedagógico, são reiteradas identidades e práticas hegemônicas, ao 
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mesmo tempo em que subordina, nega ou recusa identidades e práticas que fogem ao modelo 

heteronormativo.  

Excerto n
o
 15 

João Paulo, Bia, Andrea, Estela, Brena e Ivone 

5
o
 dia de Oficina Temática  

 

João Paulo: Mas... Qual o problema com música imoral? 

Andrea: Não sei.  

Estela: Não sei. É recalque, é tudo recalcado aqui! 

Bia: Mas é porque... Nós não pode dançar, não, aqui.   

João Paulo: Mas o que é que tem? 

Andrea: Não pode dançar!... Porque não pode dançar!  

Bia: Não pode dançar, tio, porque eles são homem! 

João Paulo: Meninas, vocês estão me dizendo o que acontece, mas não estão me dizendo porque é desse jeito...  

Bia: Porque aqui tem instrutor homem! 

João Paulo:  E o que é que tem ter instrutor homem?  

Estela: Num é? Lá fora também não é cheio de homem? 

Andrea: É e a gente não dança? 

Estela: É porque ela tá falando que nós... não sei 

Bia: Não permite.  

Brena: Mas sabe porque? Porque as cumadi málha! 

Estela: É porque as cumadi... Ó, a roupa já é deste tamanho, ai, quando a cumadi vê a música, alevanta a roupa e 

faz o maior enxame.  

Andrea: É, dobra a roupa... 

Estela: Tira a blusa. Ai... os instrutor é homem! 

Cabe esclarecer que, quando elas se referem a tirar a blusa, estão se referindo à tirada do uniforme da unidade. 

Normalmente, elas usam uma outra blusa ou um “top” por baixo do uni orme. Ao dizer que tiram a blusa, elas 

não ficam, de fato, nuas.  

Andrea: Os instrutor é gala seca.  

Bia: Tu é homem, tu sabe!  

João Paulo: E vocês não são mulher também? 

Andrea: Sim, mas as mulhé aqui não pode, porque somos menor, tio! 

Percebo que o clima da discussão começa a ficar tenso e as jovens passam a demonstrar certo desconforto em 

conversar sobre esse assunto.  

 

Quando discutido sobre a proibição da dança, como regra da instituição, as jovens 

buscaram justificá-la utilizando de marcadores identitários presentes na cultura referentes á 

definição dos gêneros masculino e feminino. Mesmo sem o detalhamento das características 

referentes à cada gênero, fica claro no contexto da interação o que é esperado para homens e 

mulheres quando o assunto em questão é sexo.  

As mulheres, supostamente, não poderiam adentrar no terreno do erótico e do 

prazer sexual de qualquer maneira. Em termos foucaultianos, a “norma” referente à 

sexualidade feminina, no exercício de controle dos corpos, produz, circula, diferencia e 

demarca suas possibilidades de expressão. O corpo feminino não pode ser visto em qualquer 

ambiente, há uma normatividade também para isso. No caso do Aldaci Baborsa, quando os 

corpos entram em cena, de maneira erotizada, são, rapidamente reprimidos. Como bem 

ilustrada por Estela no excerto n
o 
14, “ ai sentar lá tranca! Rebolar lá na tranca!”, se referindo 
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à possibilidade do isolamento como estratégia corretivo-punitiva para o comportamento 

considerado imoral.    

O corpo feminino tomado como objeto de satisfação do homem tem hora e lugar 

para o seu desnudamento. Se ele surge fora do cenário adequado, pode despertar, nos homens, 

um desejo sexual intenso e irrefreado que deveria ser, por essa lógica, necessariamente, 

satisfeito. Dentro do ambiente socioeducativo, essa questão toma contornos específicos, uma 

vez que, como posto por Bia, as jovens da unidade “não podem” (fazer sexo), por serem 

menores de idade. Haveria, desse modo, uma impossibilidade de satisfação do desejo 

masculino provocado pela dança.  

Excerto n
o
 16 

João Paulo, Bia, Andrea, Estela, Brena e Ivone 

5
o
 dia de Oficina Temática  

 

João Paulo: Eu sei... 

Brena: Vai que os instrutor quer levar a mulher, ai, não pode, entendeu? 

Andrea: E já rolou!  

Estela: Tio, toda vida... 

Estela interrompe sua fala.  

João Paulo: Sim, mas vocês estavam dançando ai e eu não fiz nada.  

Andrea: Ah, mas o senhor, é porque o senhor é psicólogo, é isso e aquilo! 

Bia: Nada a ver! 

Andrea: Não! 

Bia: Tem nada a ver! 

Andrea: Tem tudo a ver! 

As jovens começam a falar todas ao mesmo tempo em tom agressivo.  

Andrea: É porque tem instrutor aqui, tio, que é gala seca! Não vou mentir, não, só tem gala seca! 

Bia: Mulher, diz isso não.  

Andrea: É, uns e outros. Tem uns e outros!  

João Paulo: O que é gala seca? 

Bia: O que é gala seca?! 

As jovens começam a rir da minha pergunta. Estela atenta às demais participantes para o fato de que esse 

assunto está sendo conversado em voz alta, como se temesse que o instrutor que permanecia do lado de fora da 

sala pudesse ouvir. Elas, a partir de então, passam a conversar em tom mais baixo, João Paulo: O que é gala 

seca? O que você está querendo dizer com isso? 

Mais risos entre elas.  

Bia: Não pode dizer o nome certo, porque o nome disso é feio.  

Estela: Fala baixo ai.  

Ivone: Não existe isso... É porque as meninas vai pro diabo e bota os pé assim, ai, o que é que o instrutor vai 

pensar? Vai ficar assim, vai ficar alisando ela. A cumadi vai dar cabimento. Tem uma cumadi que se dá ao 

desfrute...  

Brena: Teve um instrutor que fez desse jeito assim em mim, ó.  

Ela demonstra o ato do instrutor passando a mão em si mesma, acariciando o pescoço e parte do colo.  

Brena: Não disse pra ti, Ivone? Só não vou dizer quem é, mas que ele fez... Não vou dizer, não vou dizer pra 

não complicar o cara..  

Estela: Mas eu sei quem é. Os instrutor alisando a perna da outra, mas… ela não fala.  

[...] 

Brena: Hoje de tarde, ele fez desse jeito... 

Brena repete o movimento de carícia. Elas começam a falar todas de uma vez, demonstrando um certo grau de 

ansiedade na conversa.  

João Paulo: Psssiu. Vamos falar uma de cada vez, uma de cada vez... 

Ivone: O instrutor tava alisando ela. Ai, eu olhei assim... E, se fosse em mim, eu faria alguma coisa, porque eu 

não deixava ele me alisar. Eu não...   
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Brena: Eu não deixo não. Eu não vou falar nada pra não complicar o homem, né, cara? 

Estela: Aqui, ó, é a lei do silêncio. Se nós for chegar pra falar pra Eliane, nós somos as erradas.  

Bia: É!  

Estela: Eles não acreditam na gente.  

[...] 

Ivone: A nossa palavra contra a deles não vai dá em nada.  

Estela: É, foi a Celinha Amazonas! O Jonas fez sem-vergonhice com ela, o Jonas foi expulso, ele... A Celinha 

chegou na moral por Dr. Clístenes [juiz da  ara da Infância e da Juventude] e disse: “Ó, o senhor me botou foi () 

esses instrutor são tudo é sem-vergonha. Tinha um instrutor que queria era me comer de noite”. Ai, no outro dia 

teve foi audiência com o Jonas e o Jonas partiu daqui. O Jonas disse que ia matar Celinha. O Jonas disse, na 

minha cara: “Eu vou matar a Celinha!”.   

 

Em uma cultura sexista patriarcal, a satisfação sexual é reservada aos homens, 

cabendo às mulheres assumirem a posição de objetos dessa satisfação. Se o desejo despertado 

nos homens pelo corpo feminino não deve ser satisfeito nos centros educacionais, tendo em 

vista os cerceamentos morais da cultura, deve ser evitado o seu desnudamento.  

A partir de tal lógica machista que se torna proibida a dança com conotações 

eróticas dentro da unidade. Ainda sobre essa questão, faz-se importante salientar que tal 

cerceamento assume um propósito de caráter preventivo do abuso sexual de menores, mas de 

uma maneira, completamente, equivocada, já que não implica restrições impostas ao 

vitimizador. As normatizações regulatórias recaem sobre as vítimas potenciais, privando as 

jovens de uma atividade que consideram prazerosa e contribuindo para a manutenção de uma 

racionalidade machista, na qual os corpos femininos são silenciados nas possibilidades de 

expressão de sua sexualidade.  

Obviamente, por não atuarem sobre aqueles que perpetram o abuso sexual, é 

patente que a interdição da dança erotizada não cumpre o efeito preventivo a que se propõe. 

De acordo com as socioeducandas, os abusos são bastante recorrentes, demonstrando, a 

existência de uma moral sexual perversa que, por um lado, pune a mulher que tenta expressar 

sua sexualidade através de sua rotulação como “imoral” e acoberta o homem que se utiliza 

desse mesmo corpo feminino para satisfação de seus desejos sexuais.  

A seguir, passo a discorrer brevemente sobre alguns dos mecanismos de opressão 

perpetuados por essa mentalidade machista encontrada no Aldaci Barbosa e que estão 

presentes no trecho interativo que venho analisando. Denomino esses mecanismos de 

“repertório de silenciamentos”.  

O primeiro silenciamento que pontuo o identifico com o rótulo de “imoral” posto 

sobre conteúdos relacionados à sexualidade dentro da unidade. O tabu sobre a sexualidade se 

torna evidente na fala de Bia, quando diz que: “ ão pode dizer o nome certo, porque o nome 
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disso é feio”.  sar o “nome certo” é fazer referência direta ao sexo e o sexo é feio, logo, o 

nome certo deve ser evitado. Aqui, o nome é silenciado.  

Outro tipo de silenciamento se refere à culpabilização das jovens pelos abusos 

sexuais sofridos. Como diz Ivone, “A cumadi vai dar cabimento. Tem uma cumadi que se dá 

ao desfrute”. Posto dessa forma, fica evidente uma mentalidade que culpabiliza a mulher pelo 

abuso sofrido. Quando isso ocorre, o que passaria a ser silenciada, no caso, seria sua própria 

situação de “vitimização”.  

Por fim, considero importante discorrer sobre uma última forma de silenciamento: 

a cultura de silêncio sobre os abusos sexuais pela própria instituição. Estela, ao fazer 

referência ao fato da instituição fazer “vista grossa” no que diz respeito a práticas sexuais 

entre instrutores educacionais e as internas dentro da unidade, acaba apontando, em um só 

tempo, para duas estratégias complementares de silenciamento: dos atores institucionais, que 

fingem não ver o que acontece; e das jovens, que são desacreditadas, quando denunciam os 

abusos à direção da unidade. Digo complementares porque, é de conhecimento da unidade 

que existem práticas recorrentes de abusos sexuais. Tendo em vista que a instituição deveria 

coibir tais práticas e não a fazem, muitas vezes a forma escolhida para lidar com essa questão 

é não levando em conta o que as jovens dizem.  

Antes de encerrar esse tópico, passo a tecer algumas considerações sobre um 

trecho de uma interação discursiva também relacionada aos ordenamentos morais presentes 

na interdição da dança, dessa vez, retomando a discussão sobre os mecanismos de vigilância 

institucional voltados, preferencialmente, sobre a “jovem homossexual” e a “jovem 

delinquente” para fins de articulação com análises presentes no próximo bloco, quando 

discorrerei sobre o processo organizativo do self.  

Excerto n
o
 17 

João Paulo, Talita, Estela e Bia 

3
o
 dia de Oficina Temática (25/11/2013) 

 

João Paulo: E o que é que vocês fazem na sala de TV? 

Talita: Assiste!  

Estela: Assiste... 

Talita: Assiste filme. 

João Paulo: Vocês escutam música? Dançam ai? 

Bia: Não, não pode dançar, não! 

João Paulo: Vocês não podem dançar? Nem sozinhas? 

Estela: Sozinha pode! 

[...] 

Estela: Pode. Só não pode porque, as vezes bota reggae e as meninas começam a se agarrar... 

Bia: Começa a malhar.  

Estela: Não pode.  
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Bianca faz um movimento com o braço, imitando o gesto, típico, que usuários de maconha fazem ao segurar o 

cigarro.  

João Paulo: Não pode? O que é isso? 

Repito o movimento de Bia, dando a entender que eu não conhecia aquele movimento. Interessava a mim ouvir 

sua explicação sobre o movimento.  

Bia: Fingindo que tá fumando bagúi! (bagulho) 

João Paulo: Ah... e não pode? 

Bia: Não pode.  

João Paulo: Quando toca reggae. 

Bia: Não toca reggae aqui não, tio! 

 

No excerto acima, a dança aparece sob uma outra perspectiva, não mais associada 

a uma conotação sexual explícita, tal como a presente na coreografia e letra da música de funk 

“Senta,  uica e Rebola”. Contudo, a troca de ritmo e temática das letras, não implicou na 

ausência de reguladores referentes ao ordenamento moral da sexualidade. Na interação 

discursiva evidenciada no excerto n
o
 17, surgem interdições não à sexualidade e ao desejo 

feminino, mas a uma forma específica de vivência dessa sexualidade e desse desejo.  

Quando indaguei as socioeducandas sobre a possibilidade de dançar na unidade, 

Estela, respondeu que “Sozinha pode!”. Por qual motivo as danças em pares são proibidas  

Porque numa unidade socioeducativa, exclusivamente, feminina, haveria uma subversão da 

norma heterossexista de formação dos pares de dança homem-mulher. A interdição sobre a 

dança acompanhada é na verdade uma restrição aos comportamentos homossexuais dentro do 

centro educacional.  

De acordo com Butler (2000), as normas regulatórias do “sexo” atuam por vias 

performativas na constituição da materialidade dos corpos e da diferenciação sexual em que 

se consolida o imperativo heterossexual. A sexualidade “normal” segue a modelagem 

homem-mulher, devendo o ato sexual ser, inclusive, adiado até que se chegue à vida adulta. 

Louro (2000) atenta para o fato de que, ao atuarem na produção da heterossexualidade, as 

regulações presentes nas normas sexuais, inevitavelmente, produzem a rejeição da 

homossexualidade expressa na homofobia. 

Ao lado de marcadores identitários referentes à identidade de gênero, também se 

encontra presente nesse excerto interdições referentes a comportamentos relacionados à 

prática de atos infracionais. Se, por um lado, o estilo de música reggae é proibido na unidade 

por propiciar a dança em pares, por outro, é mal visto pela instituição por provocar referências 

diretas ao consumo de drogas ilícitas, mais especificamente, ao uso da maconha.  

Desde o capítulo anterior, em que é configurado o contexto em que as 

adolescentes se situam, “delinquência” e “gênero” surgiram como temáticas principais na 

construção das análises. A partir do mapeamento da matriz sócio-histórica e da rede de 
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significações, foi possível compreender o modo como se produzem os mecanismos de 

vigilância e de correção voltados para a “jovem delinquente” e a “jovem homossexual”, 

preponderantes nos discursos e práticas institucionais estruturadas a partir de modelos de 

atendimento socioeducativo de cunho corretivo.  

Na primeira parte das análises da oficina temática, em que busquei compreender a 

interação discursiva sobre o “si mesmo” a partir do conceito de atividade mediada, percebo 

que as temáticas “criminalidade” e “gênero” também surgiram como conteúdos significativos 

no que se refere à ortopedia disciplinar promovida pela instituição.  

Ao se utilizarem da música-ferramenta como instrumento mediador preferido para 

a expressão de si, pode-se dizer que as socioeducandas internalizaram os conteúdos culturais 

impregnados nas músicas de sua preferência. Por outro lado, analisando as interações 

discursivas mediadas pelas músicas escolhidas durante a oficina, também foi possível 

perceber o modo como as jovens imprimiam significações pessoais na interação discursiva 

sobre si mesmas, a partir da externalização.  

Tal como proposto por Lyra e Valsiner (1998) com concepção de sistemas 

dinâmicos, foi possível observar que o processo de apropriação humana deve ser conceituado 

em termos de uma interdependência recíproca entre os processos de internalização e 

externalização, sendo considerados mecanismos desenvolvimentais de troca paralelos e 

complementares. A externalização deve ser entendida como um processo de análise dos 

materiais (pessoal-culturais) subjetivos no ato de transposição desses conteúdos existentes do 

“interior” da pessoa para o seu “exterior”
17

.  

 

4.3 O processo organizativo do self 

 

No curso do desenvolvimento da Psicologia como ciência, o conceito de self tem, 

historicamente, sido caracterizado como uma estrutura nuclear, estática, unívoca, e individual, 

dissociada do mundo externo e sem referências à alteridade (SANTOS, GOMES, 2010). 

Somente em meados da década de 80, o surgimento do paradigma pós-moderno dentro das 

ciências humanas, é que concepções de self amparadas em perspectivas histórico-culturais, 

dialógicas ou, discursivamente orientadas, ganharam visibilidade no meio acadêmico.  

                                                        
17

 A utilização dos termos “interior” e “exterior”, para explicação dos mecanismos implícitos no processo de 

apropriação, serve apenas para demarcar instâncias analíticas dos campos semióticos de ação, uma vez que a 

inseparabilidade entre pessoa e o ambiente social nos leva a assumir uma ausência de limites entre “dentro” e 

“fora” para fins metodológicos. (Confira se esta nota não foi inserida antes)  
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A ideia de uma estrutura de self dinâmica, múltipla e contextualmente situada, na 

qual se percebe uma permeabilidade entre fronteiras indivíduo-sociedade em direção a uma 

superação das dicotomias cartesianas clássicas, aponta para um modelo de “eu”, que se 

interpenetram as esferas do subjetivo e do cultural. Como bem exposto por Macedo e Silveira 

(2012), no panorama contemporâneo, o self passa a não ser mais encarado como estrutura 

cognitiva, nuclear e individual, mas a partir de uma perspectiva relacional e discursiva. 

Abandona-se a ideia do self como um “ponto de consciência”, uma instância de exclusividade 

do indivíduo e se enfatiza o seu caráter de compartilhamento e a importância do papel da 

linguagem, das práticas comunicativas e das relações com os outros em sua constituição.  

Lopes de Oliveira e Vieira (2006) apostam numa visão crítica das perspectivas 

metafísicas em torno do conceito de self, propondo uma compreensão das subjetividades 

humanas de forma interdependente da alteridade, das interações sociais que se desenrolam em 

contextos socioinstitucionais concretos, tendo a linguagem como principal mediador. O 

conceito de self  é caracterizado por essas autoras como a “[...] síntese particular entre o 

subjetivo e o social, o encontro singular entre os aspectos particulares do sujeito e das várias 

dimensões socioinstitucionais em que sua atividade se insere”. (LOPES DE OLI EIRA; 

VIERA, 2006, p. 70).  

Nos primeiros tópicos deste capítulo, proponho uma análise das interações 

discursiva sobre o “si mesmo” a partir das proposições de autores como Rom Harré,  eill 

Korobov e Michael Bamberg, que enfocam os aspectos interpessoais da organização do self. 

Com os conceitos de papéis e posicionamento, dou ênfase aos aspectos discursivos de 

compartilhamento e negociação envolvidos na constituição de um senso de “si mesmo” pelos 

sujeitos em interação. Mais do que as significações escolhidas como ferramentas na atividade 

de falar sobre quem são, busco enfocar a maneira como tais elementos são utilizados e que 

função cumprem nas interações.  

Mais adiante, me utilizo, principalmente, da contribuição teórica de Jerome 

Bruner, Hubert Hermans e Jaan Valsiner, que empreendem uma abordagem em que self e 

cultura são concebidos como uma composição de partes, em que relacionamentos dialógicos 

são desenvolvidos a partir de uma multiplicidade de posições. Os três autores propõem uma 

perspectiva analítica do self como “culturalmente-inclusivo”, bem como da cultura como 

“self-inclusiva”, desse modo, evitando armadilhas reducionistas que tendem a tratar o self de 

maneira individualizada ou auto-contida, e, por outro lado, rechaçando concepções sobre a 

cultura como algo abstrato e reificado.  
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Ao utilizar-me da categoria teórica do Self Dialógico (HERMANS, 2001a, 2001b, 

2002; VALSINER, 2012) busquei analisar a interação discursiva envolvida na organização do 

self, pondo foco sobre os processos de construção e negociação de significações na dimensão 

intrapsicológica. As análises sobre a dinâmica organizativa do self se deram de forma 

articulada com as demais análises construídas nos tópicos anteriores, sobretudo a partir das 

considerações sobre a matriz sócio-histórica e a rede de significações que estruturam as 

interações discursivas dentro do Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota.  

 

4.3.1 Papéis e posicionamentos: categorias para a compreensão do self  

 

Segundo Lopes de Oliveira (2006), o contexto da formação do self é a interação 

comunicativa, haja vista sua preponderância nas transações entre sujeitos coparticipantes de 

um determinado contexto social. Tais sujeitos, envolvido em interações discursivas, negociam 

significados e sentidos que se encontram entrelaçados a contextos socioculturais concretos. 

No empenho de compreender melhor o processo de significação envolvido na organização de 

um senso de “si mesmas” das jovens em contexto de privação de liberdade, inicialmente, 

considero importante voltar a discussão sobre certos aspectos dialógico-discursivos presentes 

na dinâmica interpessoal dessa interação discursiva..   

Assumo nesta pesquisa a ideia de que a disposição dos indivíduos nas interações 

sociais, inclusive nas micro-relações, segue um ordenamento pautado pela rede de 

significações estruturadas em cada cenário específico. Há padrões culturais dominantes na 

matriz sócio-histórica, que estruturam posições a partir das quais os sujeitos interatuantes 

constroem significações sobre a realidade, bem como sobre si mesmos (AMORIM, 

ROSSETTI-FERREIRA, 2004).  

A construção de um senso de “si mesmo”, ao mesmo tempo em que se configura 

como um processo autoral singular de todo sujeito, também se configura como uma atividade 

social que envolve a utilização de um repertório linguístico compartilhado, que lhe permita 

inteligibilidade. A interação discursiva sobre o “si mesmo” se dá a partir da seleção de certos 

significados e sentidos em detrimento de outros disponíveis ao indivíduo no ato de nomear ou 

dar sentido à sua experiência pessoal. Reafirma-se pelas análises, portanto, que os fenômenos 

psicológicos não se configuram como simples expressões do “mundo privado” da experiência 

dos sujeitos, devem ser descritos de maneira socialmente contextualizada.  
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Para Bruner (1997), os sujeitos, em suas atividades cotidianas, ao agirem sobre a 

realidade, utilizam-se de discursos estruturados para explicarem quem são e o motivo de seus 

atos para si e para os demais interlocutores. Somente a partir de narrativas culturais e do 

desempenho de papéis sociais bem definidos é que é possibilitado aos sujeitos adotarem 

modos de ação, pensamento e auto-definição culturalmente compreensíveis, admissíveis, 

legítimos ou desejáveis.  

O que pretendo enfatizar nesse tópico é que, na utilização de repertórios culturais 

em atividades significativas, os indivíduos adotam também sistemas de crenças, valores, 

juízos e conhecimentos, que, inevitavelmente, os posicionam ante os demais atores dentro de 

um cenário. Isso torna a interação discursiva sobre o “si mesmo”, além de um processo de 

construção de significações referentes à identidade pessoal, uma tomada de posicionamento 

dentro de uma arena social discursiva.  

O estudo dos campos interativos de forma situada nos remete à noção de que a 

vivência de papéis, socialmente constituídos, configura e impõe aos sujeitos modelos 

relacionais e discursivos, que por sua vez, se encontram imersos num complexo jogo de 

posições que obedecem a uma multiplicidade dialógica (SILVA, 2003; OLIVEIRA; 

GUANAES; COSTA, 2004). Por um lado, nas interações sociais, diversos papéis/contra-

papéis e posicionamentos são definidos, aprendidos, transformados e negociados ao longo do 

desenvolvimento singular do senso de individualidade de cada indivíduo. Por outro, o 

desempenho de papéis e posicionamentos configuram modos de interagir e disponibilizam 

repertórios de significações específicos.  

A partir de uma compreensão desenvolvimental do psiquismo, em que o “outro” 

assume lugar central na constituição do “si mesmo”, os modos de sociabilidade e sua 

dinâmica interativa se configuram como pontos-chave na investigação das subjetividades 

humanas. A questão a ser considerada aqui é como construímos uma noção de nós mesmos 

como indivíduos singulares na e pela linguagem, mais especificamente, no que diz respeito 

aos processos comunicacionais.  

Segundo Korobov e Bamberg (2004), as práticas linguísticas e comunicativas, 

mais do que habilidades adquiridas no percurso do desenvolvimento dos sujeitos, se 

configuram como recursos pessoais no exercício de tornarem-se quem são, de atuarem no 

meio social a partir de um senso de identidade pessoal. Em consonância com esse 

pensamento, Lopes de Oliveira (2006) destaca a linguagem, não como uma mera função 
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cognitiva, mas como a ferramenta por excelência dos processos interdependentes de interação 

social e formação subjetiva.  

O processo de desenvolvimento, portanto, deve ser encarado como um complexo 

processo socializador de inserção dos sujeitos em práticas comunicacionais situadas e em 

interação com os demais participantes da cultura. Na construção das análises apresentadas a 

seguir, opto por uma articulação entre autores que atentam para a centralidade da dinâmica 

interpsicológica de negociações e interposições de papéis nos estudos do self.  

Para o adequado estudo do “si mesmo”, se faz essencial compreender a maneira 

como os papéis sociais e os posicionamentos em seus contextos de interações simbólicas são 

forjados, legitimados ou não, por se inserirem numa ordem normativa cultural em que o 

desempenho de relações sociais de poder e dominação ganham forma. Papéis e 

posicionamentos são, portanto, considerados ferramentas conceituais que explicitam a atuação 

da força social na configuração das dinâmicas interacionais presentes nos processos 

organizativos do self. Segundo Oliveira, Guanaes e Costa (2004, p. 76): 

Posicionar-se e posicionar a outros de determinadas maneiras, segundo as 

possibilidades discursivas criadas na interação presente e na história conversacional 

(o que se apresenta por meio das convenções narrativas de uma cultura) não se 

constitui processo inócuo. Jogos de posicionamento implicam ações, em que 

possibilidades relacionais são criadas ou restringidas, favorecendo ou não, a 

construção de determinadas realidades e versões de self. 
 

 esta perspectiva, o senso de “si mesmo” não se configura como mera 

exteriorização simbólica de “verdades interiores” por indivíduos dispostos de modo arbitrário 

em jogos interativo-discursivos, mas como um empreendimento de construção de significados 

e sentidos que envolvem conflitos e negociações com os demais sujeitos em processos 

interpretativos dinâmicos. Um processo que não se restringe a significados e posicionamentos 

no plano interpessoal de construção de um senso de identidade, mas que se expressa “[...] 

também na negociação que estabelece com sua própria forma de descrever-se como pessoa e 

na articulação e jogo das diferentes identidades e posições ocupadas”. (SIL A, ROSSETTI-

FERREIRA, CARVALHO, 2004, p. 88). 

 

4.3.2 A dinâmica interpessoal de negociação relativa ao processo organizativo do self 

 

Antes de iniciar as discussões que privilegiam os aspectos relacionais de 

negociação entre posicionamentos e “vozes” envolvidos no processo organizativo do self no 

plano intrapsicológico, acho oportuno pontuar a maneira como esse processo se dá na forma 
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interpessoal da construção de significações. Uma vez que, como afirma Lopes de Oliveira 

(2006), o self se configura como um arranjo particular situado e produzido por meio da 

internalização/externalização de experiências capitalizadas em diferentes âmbitos da vida 

cultural. Assim, entende-se que a compreensão da dinâmica interpessoal organizadora do “si 

mesmo” é de fundamental importância para esse trabalho. 

Com os excertos expostos a seguir, procuro ilustrar a maneira como os 

posicionamentos presentes nas interações discursivas referentes ao “si mesmo” podem 

assumir configurações específicas, a partir de uma dinâmica interpessoal complexa de 

negociações. 

Excerto n
o  

18
 

Carla 

2
o
 dia de Oficina Temática (18/11/2012) 

 

Carla: Ai, ela me cutuca assim, pra mostrar a menina que tava vindo. Ai, a menina disse: “Bom saber que você 

é pirangueira, viu ”. Ai, quando botei minha mão na mão dela, porque ela estava tipo botando a mão na minha 

cara. Ai, ela: “Bom saber!”. Ai, ela estava fazendo de longe, ai quando eu ia pegar na mão dela, a Talita foi em 

cima e disse: “Ela não é pirangueira, não! Tá vacilando, é  Ela não é pirangueira não!” Ela me defendeu. Ai, ela 

foi na minha frente e tava indo pra cima da menina e, foi ai, que o tio separou. E, ai, botou ela pra dentro. 

 

No trecho acima, Carla narra um episódio em que uma das socioeducandas da 

unidade, numa situação interativa de conflito, tenta lhe impor o significado pejorativo de 

“pirangueira”. Atento para o fato de que o processo de significação sobre o “si mesmo” não se 

refere a um ato individual solipsista, ele envolve outros sujeitos em interação. Indivíduos 

podem lançar significados sobre os demais, que podem aceitá-los ou não. Mais do que isso, 

nessa arena discursiva onde se negociam significados e sentidos, seja em um ato de imposição 

de significações ou no seu rechaço, os sujeitos contam com a participação de coadjuvantes 

nesse processo relacional de significação do “si mesmo”.  

No caso, tal como posto no excerto n
o
 18, Talita intervém na negociação acerca do 

significado de “pirangueira”, que tentavam integrar   identidade de Carla. Durante o período 

de inserção com as observações participantes, assim como no período das oficinas temáticas, 

pude perceber que, no ambiente socioeducativo, a “imagem” das jovens diante das demais 

assume um papel importante na configuração das interações. Obviamente, não estou tentando 

associar a preocupação com a auto-imagem a um fenômeno restrito aos centros educacionais. 

Conflitos discursivos são bem comuns entre adolescentes em ambientes escolares ou 

profissionais em seus locais de trabalho, enfim, em qualquer cenário onde a identidade dos 

indivíduos possa ser posta em cheque em situações denegridoras.  
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No caso específico das jovens em privação de liberdade, além do significado de 

“pirangueira”, percebi uma preocupação excessiva relativa a outro significado: “laranja”. O 

termo “laranja”, amplamente disseminado no contexto de criminalidade em que as 

socioeducandas costumam estar inseridas, é usado para denominar aquele indivíduo que se 

presta a participar, de forma consciente ou não, de práticas ilícitas. No contexto 

socioeducativo, “laranja” se configura com significado, fortemente, pejorativo pelo fato de 

denotar que: em primeiro lugar, o “laranja” é um “trouxa” que foi persuadido de alguma 

forma por alguém mais esperto; em segundo lugar, significa que não é um “bandido” de 

verdade.  

Se por um lado, a malandragem é um elemento essencial do “bandido”, por outro, 

devido ao respeito (ou medo) que, supostamente, impõe aos demais, ele jamais poderia ser 

feito de bobo ou manipulado como um fantoche. No excerto abaixo ilustro a maneira como a 

dinâmica do jogo de atribuições de significados sobre “si mesmo” pode chegar a pontos que 

excedem a própria negociação simbólica.  

Excertos n
o
 19 

Estela, João Paulo, Talita, Carla, Cristina 

2
o
 dia de Oficina Temática (18/11/2012) 

 

João Paulo: O que foi que você fez? Qual foi o motivo? 

Estela: Foi porque eu queria descer. 

Estela solta um sorriso de canto de boca, dando a entender que não tinha sido esse o verdadeiro motivo da 

punição de recolhimento na tranca.  

Talita: Ela atacou a menina com o rodo.  

Carla: Ela tacou o rodo na cabeça da menina! 

João Paulo: Um rodo?  

Cristina: Um rodo, mulher? 

Risos das socioeducandas com o espanto de Cristina.  

Talita: É doida, mááááá! 

João Paulo: Teve motivo? 

Estela: Ela me chamou de laranja e desacreditou da minha palavra.  

 João Paulo: E o rodo...? 

Estela: Então, eu não ia falar... É porque eu não ia fazer isso, né? É que ficou todo mundo lá no dormitório: 

“Eita, Letícia!” [...] Eu ainda tomei banho, terminei de lavar o cabelo. Se eu for descer, vou descer pelo menos 

cheirosa, né? As comadre não frescaram? Ai eu deitei, ai eu peguei o kit, a escova [...] Ai eu comecei a afiar o 

“cossoco”. Ai ela disse: “Eu vou pedir pra chamar o tio pra trocar de dormitório”. Ai, eu: “Ei, minha chapa, me 

ajude! O que é isso? Se você chamar o tio, vai rolar estresse, ele vai se tocar da escova. Deixa pra amanhã, pra 

trocar de dormitório. Leva a minha escova, diz que caiu e pede pra trocar, que eu digo que a minha sumiu”, que 

era a dela, né  Ai ela: “Eu vou chamar o tio, vou chamar o tio”. Eu disse: “Ó, se tu chamar...”. Ai ela: “Tu é 

laranja!”. Ai, eu: ‘Ei, má, não se faz de doida! Ei, Camocim, tá desandando, é  Me ajude!”. Ai ela: “ ão sei o 

que, não sei o quê”. Ai, eu pensei “Ah, quer saber de uma coisa ”. [...] o tio não viu o rodo lá, parecia coisa do 

cão. Ai eu: “Ei, má, tu tá é se fazendo, me chamando de laranja! Ai, pá! Até ela desmaiar. Ai, ela desmaiou.”  

 

Ser chamada de “laranja” diante das demais internas se configuraria como um ato 

que iria inserir Estela num sistema de vergonha ou humilhação. Aos moldes do sistema 

penitenciário, torna-se importante para algumas internas a manutenção do status de “bandida” 
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ou mesmo a defesa de sua honra a partir de certos códigos morais de conduta. No caso de 

Estela, o conflito presente na interação discursiva assumiu contornos de violência, a partir de 

uma estratégia de silenciamento (literal) do outro, ao abrir mão dos recursos de negociação 

simbólica.  

A violência, apesar de se apresentar como uma forma contundente de impedir a 

imposição de certos significados considerados pejorativos sobre o “si mesmo”, não se 

configura como único meio de garantir uma imagem positiva diante dos demais. As análises 

que exponho a seguir, tratam das estratégias discursivas utilizadas pelas jovens na negociação 

de significações referentes a si mesmas, enfocando, mais especificamente, aspectos 

discursivos sobre a noção de posicionamento. Na perspectiva adotada, é bastante reforçado 

que, mesmo resguardando a capacidade dos indivíduos de serem agentes da ação, os atos que 

posicionam o self não resultam da simples intenção dos sujeitos, mas seguem, sobremaneira, 

constrições postas pelos posicionamentos dos demais sujeitos em interação.  

Harré (1998) desenvolve suas considerações sobre o self  privilegiando os modos 

como os fenômenos psicológicos são produzidos discursivamente. Para ele, o self e a 

identidade, além de se constituírem a partir dos significados e narrativas presentes na cultura, 

são portadores de características distributivas e relacionais. Ou seja, os selves mantêm uma 

estreita relação com a maneira como se estruturam os relacionamentos interpessoais entre os 

sujeitos.  

Posição ou posicionamento, em poucas palavras, pode ser caracterizado como um 

lugar a partir do qual fala o self em dado momento discursivo. Os sujeitos estão sempre 

engajados em interações discursivas nas quais posicionam-se, ao mesmo tempo que 

posicionam os demais e são posicionados por eles (HARRÉ; LANGENHOVE, 1999; 

DAVIES; HARRÉ, 1999). Reforço que tal processo de tomada e desempenho de 

posicionamento não ocorre de forma aleatória, mas segue um ordenamento moral inscrito no 

sistema de direitos e obrigações compartilhados pelos sujeitos de um determinado 

agrupamento social.  

Harré e Langenhove (1999) propõem em sua Teoria do Posicionamento, um 

modelo teórico para o estudo dos aspectos normativos morais presentes nos modos como se 

estruturam as interações entre os sujeitos e sua relação com o processo de organização do self 

nas práticas discursivas. Apesar de não adotar esse modelo de maneira estrita na construção 

de análises nesse trabalho, considero interessante sua abordagem acerca da dinâmica das 

interações sociais, auxiliando no entendimento do porquê de as pessoas assumirem 
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determinados posicionamentos ao invés de outros, contribuindo, desse modo, para a 

emergência de determinados aspectos pessoais e não de outros (OLIVEIRA; GUANAES; 

COSTA, 2004).  

Nos excertos que seguem abaixo, procuro ilustrar o modo como a posição de 

“homem”, estruturada a partir de um conjunto de elementos que constituem a identidade de 

gênero masculina, é assumida pelas participantes durante a interação discursiva sobre o “si 

mesmo”, possibilitando-as determinados posicionamentos e circunscrevendo certas 

construções sobre si mesmas. Em seguida, proponho a necessidade de compreender melhor a 

maneira como elas organizam esses múltiplos papéis durante a interação, ao falar de um 

lugar/identidade específico.  

Excerto n
o
 20

 

Estela 

5
o
 dia de Oficina Temática (08/12/2012) 

 

Estela: O cara disse: “Guarda o ferro do meu amigo ”. Ai, eu: “Tu é doido é  O RAIO tá na favela, não quero 

não. Pode ficar, o foguete é seu!”. De tanto ele me perturbar, eu peguei o ferro e botei dentro das calças. Ai, ele: 

“Ó o erê, má!”. Ele estava lá no outro beco. Ai, ele: “Ei, Le... Ei, se ideia, viu  Os homens tão aqui!”. Ai, eu: 

“Os homens só eu, macho!”. 

 

 o Estado do Ceará, a expressão “macho” é compartilhada de forma ampla por 

homens heterossexuais, comumente, em interação com outros homens heterossexuais. 

Considerando que os significados em uma cultura não surgem das interações ex nihilo, 

reforço que são construídos pelos sujeitos ao longo da história e pertencem a um capital 

simbólico culturalmente herdado. Cada novo enunciado produzido dialoga com enunciados 

precedentes e realiza uma inserção singular na cultura, o que só reafirma a ideia de que, a 

partir de uma perspectiva dialógica, micro-contextos relacionais não podem ser, 

integralmente, compreendidos sem que se faça uso de categorias que remetem a macro-

estruturas sociais (HERMANS, 2001a).  

Ao dizer “Os homens sou eu, macho!”, Estela não está assumindo a identidade 

masculina. Ser “homem”, no caso, significa ser alguém forte e corajoso, que não se intimida 

com a presença da polícia na comunidade e demonstra lealdade a um parceiro que precisa de 

acobertamento. O uso da expressão “macho”, por mais que esteja voltada para nomear um 

outro com quem se interage, exerce claros efeitos de posicionamento, já que é uma expressão, 

tipicamente, masculina. Ao falar “macho”, Estela se situa dentro dessa interação a partir de 

um lugar masculino, o que nos leva a considerar que assumir posições não se trata de uma 

simples atividade de auto-definição.  
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A utilização do significado “macho”, por Estela, além de evidenciar o lugar de 

onde se fala, um posicionamento específico assumido na interação, nos fornece elementos 

importantes para compreender a dinâmica de poder entre os papéis de gênero dentro das 

relações sociais. Com o trecho logo exposto abaixo, busco abordar melhor esse ponto. 

Excerto n
o
 21 

João Paulo, Andrea, Ivone e Bia 

5
o
 dia Dia de Oficina Temática (08/12/2012) 

 

Quando encerrada a música, Ivone demonstra-se, claramente tocada, apresentando um semblante de tristeza.  

João Paulo: Ivone, você ficou bem assim, né? Bem triste com essa música. 

Algumas das jovens sorriem após a minha pergunta.  

Andrea: Ela fica lembrando do namorado dela, tio! 

Ivone: Fico pensando é na minha comadre.  

Andrea: A comadre dela.  

Mais risos das jovens.  

Ivone: É, eu ouvi essa música agora e fiquei me lembrando, né, não? Não toca no coração da gente? 

Andrea: O namorado dela [...] 

Ivone: Minha comadre! Tá é vacilando?! 

[...] 

Ivone: Tá vacilando, é, macho? Se faz de doida... Tá é vacilando! Andrea com esses papo ai, você fique calada!  

A situação na sala fica tensa. Surgem mais risos na sala, mas dessa vez, sem a mesma leveza.   

Bia: Pára! Pára! 

 

A partir das minhas observações durante o período da oficina temática, percebi 

que o termo “macho” surge em situações interativas em que as jovens necessitavam se impor 

diante de outras pessoas. Nesse último excerto, Ivone se incomoda com o fato de Andrea 

insistir em dizer que a música a fez recordar de um namorado. Ivone é homossexual e se auto-

definiu dessa forma desde o primeiro encontro, quando comentou sobre o tempo em que 

viveu com sua companheira. No trecho exposto acima, percebe-se que Andrea sabe sobre a 

orientação sexual de Ivone e que a música não suscita recordações de um homem, mas de um 

mulher e ela brinca, exatamente, com isso na frente das demais.  

Inicialmente, Ivone esclarece a Andrea de maneira cordial, imaginando que ela 

não soubesse de sua orientação sexual: “Fico pensando é na minha comadre”. Andrea insiste 

em impor a palavra “namorado” e Ivone se sente incomodada, ao perceber que se trata de um 

ato deliberado com o intuito de chacota. Somente, nesse momento, é que Ivone se utiliza do 

significado “macho” em sua interação com Andrea, tornando patente, tanto a natureza 

sociocultural do ato de significação, como sua dimensão relacional.  

As noções de “significado” e “posição” revelam que o “o que se fala” e o “lugar 

de onde se fala”, se constituem dimensões interligadas e, igualmente, importantes para análise 

dos micro-contextos dialógicos das interações discursivas. Nos trechos expostos acima, as 

jovens, ao falarem a partir de um posicionamento “masculino”, cumpriam propósitos claros 
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de performance social: Estela, queria demonstrar que era destemida e, assim, adquirir respeito 

dos companheiros envolvidos em práticas ilícitas; Ivone, desejava intimidar Andrea, para que 

parasse com as chacotas sobre sua orientação sexual. De todo modo, ambas se utilizaram da 

posição “masculina” como lugar discursivo para o exercício do poder durante as interações.  

Como exposto por Harré e Langenhove (1999), o indivíduo pode assumir 

posicionamentos no discurso como um self com ou sem poder, com legitimidade ou não, de 

forma admirável, reprovável, moral ou imoral. Posicionando-se ou sendo posicionado pelo 

outro no discurso, a posição de onde se fala tem a capacidade de constranger o modo como os 

falantes se colocam nas interações, restringindo ou favorecendo a utilização de determinados 

recursos simbólicos.  

Com o excerto posto a seguir, discuto um episódio interativo ocorrido durante um 

momento de intervalo da oficina temática, no qual as jovens apresentam uma “dança” ao 

pesquisador e às demais participantes. A partir desse trecho, é possível perceber um pouco 

melhor o modo como as socioeducandas significam os papéis sociais de “homem” e de 

“mulher”, proporcionando, inclusive, elementos importantes para análises posteriores.  

Excerto n
o
 22 

João Paulo, Bia, Carla e Estela 

5
o
 dia de Oficina Temática (08/12/2012) 

 

João Paulo: Certo, então, nós vamos ter 10 minutos de música, ok? 

Bia: Não, ti, bota ela toda! 

Carla: Pra ver ela dançando! 

As jovens apontam para Talita, que já se levanta, se preparando para dançar. O grupo se divide em quem 

prepara o som e as duas que formam o casal que fará a performance da dança: Talita e Carla.  

Bia: Bota um reggaezinho, tia, um reggaezinho! 

Estela: Já, já nós dança um reggae. Vamos abalar! 

Talita e Carla dançam uma música de forró, na qual Carla assume o papel do homem e Talita a da mulher. 

Carla dança de forma bem contida, já Talita exagera nos movimentos com o intuito de retratar uma imagem 

feminina de forma caricaturada. Estela tira a blusa do uniforme e entrega à Talita para que ela coloque na 

cabeça, de modo a imitar cabelos longos, já que os seus são bem curtos. Ao dançar, Talita balança 

exa eradamente os “cabelos” e  ala com uma voz bem a eminada. A ideia toda dessa per ormance se pauta na 

exacerbação de trejeitos femininos, como uma forma de piada. Isso se torna ainda mais engraçado para as 

colegas, pelo fato de Talita, normalmente, assumir posturas mais masculinas em seu jeito de falar e de se 

comportar.  

 

No excerto n
o
 22, é possível perceber elementos importantes que auxiliam na 

compreensão do modo como as socioeducandas se utilizam dos papéis sociais de “homem” e 

“mulher” em seu processo de apropriação das identidades de gênero a partir de um padrão 

heteronormativo. Apesar de possuir poucas falas, esse trecho interativo é rico em detalhes 

performáticos que demonstram como a negociação de posicionamentos de gêneros se dá a 

partir dos pares opostos masculino-feminino de maneira bastante polarizada.  
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Korobov e Bamberg (2004) defendem uma concepção de desenvolvimento 

humano como processo de posicionamento no plano microgenético das interações. Uma 

investigação adequada do desenvolvimento humano, portanto, deveria se voltar sobre o modo 

“[...] como as pessoas posicionam a si mesmos e outros em meio a interações sociais [...] e 

como, desse modo, diferentes formas de identidade são experimentadas, resistidas e 

consolidadas” ( OROBO ; BAMBERG, 2004, p.525).  

O estudo do desenvolvimento da identidade, nessa perspectiva, se configuraria, 

como uma análise da microgênese das posições identitárias emergentes concentrada na 

maneira como os falantes, continuamente, (re)constroem estratégias de posicionamento dentro 

de contextos interacionais socioculturalmente estruturados.  

A dança a dois, nesse caso no estilo “forró”, por si só, comumente, impõe um 

formato de “casal heterossexual”, constituído por um homem e uma mulher. Como observado 

no excerto, o par da dança, mesmo sendo formado apenas por jovens do sexo feminino, segue 

essa mesma padronização heteronormativa.  

A perspectiva heteronormativa do “casal” e da “dança” circunscreve aos 

participantes dessa interação um modelo relacional pautado pela polarização dos papéis de 

gênero masculino e feminino. Em pesquisas com grupo de adolescentes, Lopes de Oliveira e 

Vieira (2006), perceberam uma perseverança de padrões conservadores e naturalista no que se 

refere à diferenciação entre os gêneros, tendo suas representações e posicionamentos sido 

heteronormativamente balizados e ganhado expressão a partir de uma categorização binária, 

normativa e estereotipada.  

Como afirma Lopes de Oliveira (2006), por meio de dispositivos discursivos 

particulares, os sujeitos expressam como gostariam de ser interpretados pelos demais 

participantes da cena interativa, seguindo uma ordem moral que os insere no contexto cultural 

mais amplo. Especificamente, em relação à identidade de gênero, a normatividade moral 

presente na cultura dita os posicionamentos a partir de representações e práticas sociais bem 

enraizadas.  

As mudanças desenvolvimentais, em termos microgenéticos, estariam ligadas às 

práticas sócio-interacionais e às habilidades dos sujeitos na utilização de ferramentas e 

técnicas discursivas que possibilitam a negociação entre posições particulares e padrões 

comportamentais generalizados, um processo que não se dá sem conflitos ou contradições. O 

devir das posições identitárias nas interações sociais surge, aqui, como questão central nessa 

perspectiva de desenvolvimento humano. (KOROBOV; BAMBERG, 2004)  
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Além do padrão heternormativo presente na dança, talvez o que mais tenha me 

chamado a atenção nesse episódio interativo, foi a caricaturização do “feminino” apresentada 

por Talita. O feminino exacerbado ganhou contornos da sátira, sendo motivo de piada entre as 

participantes do grupo. A exacerbação, nessa perspectiva, se insere na polarização verificada 

na demarcação identitária de gênero. Estabelece-se um ultra-feminino que se contrapõe a um 

ultra-masculino.  

A polarização de gêneros pôde ser observada em outros episódios além desse. Em 

vários momentos durante os intervalos dos encontros, por exemplo, as participantes do grupo 

pediram para utilizar tanto a câmera filmadora como a fotográfica. Na maior parte das vezes, 

os registros tinham elas próprias como foco e a maneira como as jovens faziam poses diante 

da câmera fotográfica no momento em que realizavam auto-retratos evidenciava uma forte 

marcação de gênero nesse ato.  

No momento em que realizavam fotos de si mesmas, elas alternavam entre poses 

femininas, fazendo gestos de “coração”, com feições meigas ou posições de apelo sensual, e 

poses masculinas, com movimentos das mãos de “legal” ou que fizessem algum tipo de 

referência ao “mundo do crime”, como formato de armas. Se levarmos em conta que, com o 

auto-retrato buscamos expressar uma imagem editada de nós mesmos, seria correto afirmar 

que as socioeducandas do grupo se utilizaram de marcadores identitários de gênero, 

fortemente, polarizados nessa atividade.  

O lugar do feminino, do mesmo modo que podemos perceber na cultura, esteve 

ligado a significados como amorosidade e sensualidade. O masculino, por sua vez, se remeteu 

à prática do surf e ao “universo do crime”. Ao fazerem poses diante das câmeras, as jovens se 

utilizaram de posicionamentos, culturalmente, bem demarcados de gênero – masculino ou 

feminino – apresentando-se diante das demais a partir de uma imagem editada de si. Mais do 

que uma forma de expressão de si mesmas, ao escolher uma pose para se apresentar diante 

das demais, as jovens atuavam de maneira performática.  

Retomando à cena da dança, um fato interessante a ser acrescentado a essa análise 

é o de que Talita, entre todas as participantes, era uma das que mais apresentava trejeitos 

“masculinos” e se declarava abertamente como lésbica. Talvez, por essa razão, a performance 

tenha gerado tantas risadas nas demais, uma vez que Talita estava ocupando uma posição, 

exageradamente, “feminina”, um lugar de completa oposição ao que costuma ser seu ponto de 

referência identitária.  
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Sem o intuito de fazer generalizações ou tirar conclusões precipitadas ou 

superficiais sobre essa questão, acho importante pontuar que as socioeducandas que 

participaram das oficinas, em sua maioria, apresentavam comportamentos típicos do que 

consideramos como “universo masculino”. Gírias, trejeitos comportamentais, tom de voz, 

formas de se colocar nas discussões, cortes de cabelo, referências a si mesmas com palavras 

no masculino, enfim, uma série de elementos que, em nossa cultura, fazem parte do repertório 

utilizado, tipicamente, por homens.  

Se, por um lado, o comportamento feminino, em alguns momentos, surgiu de 

maneira caricaturada nas interações, por outro, o, tipicamente, masculino também não fugiu a 

essa regra. Ambos se apresentaram com clichês e estereotipias, reforçando a compreensão de 

que as jovens faziam uso das posições de gênero a partir da polarização proposta pelo modelo 

heternormativo, tal como venho tentando expor.  

Ainda sobre essa questão, Hermans (2008) afirma que os modos de se relacionar 

socialmente costumam ser governados por polaridades que conduzem a dicotomias sociais 

como: homem/mulher, jovem/idoso, branco/pessoa de cor, heterossexual/homossexual etc. 

Mais do que isso, em sua compreensão, tal polarização restrita de significados promove uma 

rotulação monossêmica de determinados sujeitos e grupos sociais, favorecendo o 

estabelecimento de processos de estigmatização e de relações desiguais de poder, que 

instauram padrões relacionais de dominância e opressão social.  

As análises realizadas nesse tópico ressaltaram os mecanismos semióticos de 

polarização presentes nos processos de significação, que terminam por circunscrever modos 

específicos de apropriação dos papéis sexuais ou de gênero dentro da cultura. Porém, se 

levarmos em consideração as análises construídas no início desse trabalho – referentes à 

matriz sócio-histórica, à rede de significações e a utilização da música como ferramenta 

cultural na organização do “si mesmo” –, são possíveis algumas associações com os 

marcadores identitários de gênero, que se encontram, de algum modo, entrelaçados a 

significações referentes à criminalidade, possibilitando que processos de circunscrição 

distintos sejam interligados.  

 

4.3.3 A dinâmica intrapessoal de negociações das “posições-de-Eu” no processo de 

organização do self 
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Neste tópico, utilizo-me do conceito de Self Dialógico, tal como proposto por 

Hubert Hermans (2002, 2003, 2008, 2010) e Jaan Valsiner (2002, 2012), para análise dos 

processos de circunscrição envolvidos na constituição da “identidade de gênero” e da 

“identidade delinquente”. Explorando elementos da rede de significações, analiso o modo 

como aspectos relacionados ao “gênero” e å “criminalidade” se entrelaçam na interação 

discursiva das socioeducandas envolvida na organização de um senso de “si mesmas”. Será 

dada ênfase à dinâmica intrapsicológica de posicionamentos e o diálogo entre as múltiplas 

“posições-de-eu” e “vozes”, compreendendo-as sempre a partir dos circunscritores presentes 

na matriz sócio-histórica e na rede de significações.  

O conceito de Self Dialógico (HERMANS 2002, 2003, VALSINER, 2012), de 

maneira resumida, pode ser definido como um sistema pessoal em que várias “posições-de-

Eu” ou pontos de vista dialogam “dentro” do sujeito. Do mesmo modo que  nos engajamos 

em diálogos interpessoais, nós também temos nossos próprios diálogos no interior de nossas 

culturas pessoais. A formação do self, segundo Hermans (2001a, 2002), se dá por meio da 

“internalização” de papéis sociais, que assumem, de forma aut noma, posicionamentos que 

estabelecem relações dialógicas entre si e os múltiplos “eus” possíveis. Ele apresenta uma 

proposição teórica claramente construída sobre a noção de linguagem interiorizada de 

Vygotsky e dos conceitos de dialogia e polifonia de Bakhtin, entendendo que o diálogo entre 

pessoas é transposto para “dentro” do indivíduo, estabelecendo-se como um diálogo 

intrapsicológico entre “componentes” do self.  

De acordo com Hermans (2001a, 2002), o self  possui a capacidade imaginativa 

de dotar cada posicionamento com uma voz, permitindo que relações dialógicas sejam 

travadas entre as “posições do eu”. As “vozes” funcionam como personagens relativamente 

autônomos que interagem entre si e que narram suas experiências a partir de seu próprio 

lugar. O self se constitui em meio a uma fluidez de elementos culturais internalizados e 

estruturados a partir de relações dialógicas. Rejeita-se aqui a noção de self nuclear por um 

modelo em que múltiplas “posições de eu”  se organizam a partir de um movimento 

dinâmico: a unicidade do eu é posta de lado. 

No conceito de self dialógico, apesar da conservação da pessoa como centro da 

construção imaginativa de “posições do eu” nas interações sociais, não haveria uma posição 

central do “eu”, mas uma multiplicidade de posições possíveis de serem ocupadas. O 

movimento dinâmico de posições dentro do “si mesmo” mantém uma estreita relação com os 

processos de construção e negociação de significações. Em sua dialogicidade fundante, é 
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permitido que os “outros”, de forma simbólica, assumam posições no self, diferindo-se umas 

das outras a partir de suas próprias valorações dentro desse sistema. O diálogo entre posições 

garante dinamicidade ao self por um mecanismo de alternância, em que “vozes” emergem ou 

são subsumidas de acordo com as relações de dominância e de poder presentes (HERMANS, 

2003, 2008). 

Na concepção de self dialógico, o “eu” flutuaria em meio a essas diversas 

posições distintas e, por vezes, contraditórias do ponto de vista da cultura. O fato de 

habitarmos uma infinidade de posicionamentos diferentes na experiência cotidiana e cada um 

deles possuir seu próprio agrupamento de significações e necessidades narrativas, nos leva a 

supor que algumas das “posições-do-eu” entram em conflito umas com as outras, exigindo 

dos falantes negociação e ajustamento para co-habitarem, simultaneamente, uma mesma 

“noção de eu” no momento discursivo sobre o “si mesmo”. 

Considerando que os diferentes papéis não estão dispostos da mesma maneira 

para todas as pessoas (mesmo existindo uma infinidade potencial de posicionamentos nas 

dinâmicas relacionais), podemos considerar que nem todas as posições do self e significações 

do “si mesmo” são disponibilizadas aos sujeitos em interação do mesmo modo.  ão deixando 

de considerar a inerente abertura dos indivíduos para a inovação no ato de construção do “si 

mesmo”, tendo em vista a multiplicidade de vozes e posicionamentos possíveis nos processos 

de significação de si, entende-se que nem todas as configurações de self são, igualmente, 

possíveis: algumas posições são mais possibilitadas e estimuladas, enquanto outras sofrem 

limites e interdições.  

A organização do senso de self  ocorre em meio a essa arena discursiva e 

dialógica, na qual posições se encontram em processo constante e dinâmico de negociação, 

cooperação, oposição, conflito, acordos e desacordos (HERMANS, 2001b, 2003). Segundo 

 alsiner (2002) e Hermans (2002), as relações dialógicas estabelecidas entre as “posições-do-

Eu” são estruturadas a partir de circunscritores semióticos,  que cumprem a função de 

posicionar e reposicionar falantes no processo de trocas dialógicas, promovendo, inclusive, 

inversões de dominância nos repertórios de posicionamentos pessoais.  

O self que emerge desse campo dinâmico, dessa “col nia de vozes” (HERMA S, 

2002), carrega consigo os mesmos padrões de dominância presentes nas relações entre os 

diversos posicionamentos em uma sociedade. Como explicita Valsiner (2012), a 

multiplicidade de posições e “vozes” no self não segue um ordenamento arbitrário, mas 

padrões sociais de relacionamento arraigados na cultura, tornando algumas posições mais 
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dominantes do que outras, de modo que as “vozes” relativas a  tais posições podem ser 

subjugadas. 

Inicio as análises desse tópico a partir de um trecho interativo que explicita 

processos de negociação e ajustamento entre as posições de “mulher” e de “criminoso”, 

aparentemente, posicionamentos que não deveriam ser ocupados simultaneamente no self no 

momento discursivo sobre o “si mesmo”. O excerto abaixo é particularmente importante, 

pois, apesar de não se constituir de falas das socioeducandas sobre si mesmas, tem como foco 

duas “posições-de-Eu” centrais em seus processos de auto-definição: “mulher” e “criminoso”.  

Excerto n
o
 23

 

João Paulo, Bia, Andrea, Brena e Estela 

5
o
 dia  de Oficina Temática (08/12/2012) 

 

O trecho se refere à uma discussão acerca da música do Racionais MC que acabara de tocar. A maior parte do 

grupo estava familiarizada com a música, estando as jovens, em algum grau, apropriadas de sua letra.  

João Paulo: Então, mas... a música diz que cadeia é coisa pra homem. Cadeia é coisa pra homem? 

Bia: É!  

Andrea: É!  

Brena: Cadeia é pra homem e é pra mulher, mas, pra mulher, é mais feio ainda! Cadeia pra mulher é feio, tio! 

Cadeia foi feita é pra homem! 

João Paulo: Cadeia pra mulher é feio? 

Brena: Eu acho que é! 

Andrea: Cadeia foi feito é pra homem.    

Brena: Cadeia é pra homem... 

Bia: Se é feio pra homem, imagine pra mulher! 

Brena: Não foi pra mulher, foi pra homem. Acho feio cadeia pra mulher... 

Andrea: Cadeia foi feito pra homem... 

João Paulo: Mas... isso é interessante, porque, se você é homem ou mulher, se você é preto ou branco, se você é 

rico, se é pobre... 

Bia: Não, mas... 

João Paulo: Se você cometer um crime, você vai pra cadeia, não? 

Andrea: Não, tio... Mas, ai, tá dizendo que foi feito é pra homem... 

Estela: É...  

Andrea: Por que? Porque... 

 

A expressão “cadeia é coisa pra homem” é repetida inúmeras vezes durante a 

oficina, passando a impressão de uma fala naturalizada e mecânica. É perceptível a resistência 

das jovens diante das minhas problematizações, evidenciando uma “voz cultural” bastante 

arraigada que entrelaça questões de gênero e criminalidade. Entre as “vozes” que constituem 

o self, são encontradas também vozes coletivas, sugerindo que os indivíduos não falam apenas 

como indivíduos, mas, em seus discursos, é possível ouvir as vozes da cultura em seus grupos 

e instituições (AMORIM; ROSSETTI-FERREIRA, 2004, BAKHTIN, 2012) 

Os seres falantes sempre falam a partir de “vozes culturais”, mesmo quando se 

propõem a construir um enunciado único e particular. Hermans (2001b) propõe que as vozes 

coletivas funcionam como posições sociais no self; são expressões de selves historicamente 
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situados. Ele pontua, todavia, que as “vozes coletivas não estão simplesmente fora do self [...], 

mas são parte do self individual e, ao mesmo tempo, o transcende como parte de uma 

comunidade histórica e social mais ampla” (HERMA S, 200 , p. 105, tradução nossa). 

Compreende-se, desse modo, as ações dos sujeitos, ao mesmo tempo, como ato individual e 

singular, e como expressão de seus grupos de pertencimento (BRAIT, 1997).  

Durante a interação, com os meus questionamentos, eu busco evidenciar as 

contradições presentes na expressão “cadeia é coisa pra homem” a partir de um silogismo 

bem simples:  

a) homens e mulheres cometem crimes; 

b) a cadeia é uma penalização para quem comete crimes;  

c) homens e mulheres podem ir para a cadeia.  

 Quando expostas a tal contradição lógica, as jovens permanecem numa espécie 

de inércia discursiva, na qual é observada a repetição de que “cadeia foi feita pra homem”. 

Talita tenta argumentar que “tá dizendo ai que cadeia foi feita pra homem”, evidenciando que 

essa fala não foi criação delas, mas algo que “está dito”, uma espécie de produto da cultura 

acessível a elas. Andrea, em sua tentativa de resposta, depara-se com uma espécie de ausência 

de repertório significativo para a pergunta implícita: “Por que  Porque...”.  

A reprodução do discurso “cadeia é coisa pra homem”, ilustra bem o conceito 

bakhtiniano de ventrilocacão, que afirma a possibilidade de uma “voz” (ou mais) ser 

veiculada por meio de outra voz ou linguagem social. Dito isso, quando me refiro ao fato das 

jovens dizerem que “cadeia é coisa pra homem”, não estou afirmando uma inautenticidade de 

seus enunciados. Na verdade, este emaranhado complexo de vozes conduz ao entendimento 

de que as ações dos sujeitos são ao mesmo tempo expressões das ações de seus grupos de 

pertencimento; de que um discurso fala por meio de outros discursos e de que, na voz do 

indivíduo se escutam vozes da cultura (AMORIM, ROSSETTI-FERREIRA, 2008). 

Excerto n
o 
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João Paulo, Bia, Andrea, Brena e Estela. 

5
o
 dia de Oficina Temática (08/12/2012) 

 

Brena: É porque...Sei lá! Assim... Cadeia é feio pra mulher, porque pra homem já é, imagina pra mulher. Aí é 

que fica feio mesmo, porque mulher não é pra fazer coisa errada. Sei lá... 

João Paulo: E homem é pra fazer coisa errada? 

Andrea: Não, tio! 

Brena: Também não é, mas... 

Bia: Se já é feio pra homem, imagine pra mulher! 

Bruna: É...  

Bia: Deixa eu falar! O homem quando faz alguma coisa, é feio quando ele faz e a mulher, mais ainda. 

Andrea: É...  

João Paulo: Então as mulheres não podem fazer coisa errada? 
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Andrea: É!  

Bia  ala “É!” também, mas  ica pensativa, como se estivesse se dando conta de al uma coisa.  

Andrea: É e a gente pega e faz! 

Brena: É, não é pra fazer coisa errada e a mulher pega e faz. 

João Paulo: Mas, quando vocês falam... 

Bia: Cadeia é pra homem, é pra homem! 

Andrea: Não é pra nós! 

[...] 

Bia: Tio, é porque mulher, essas coisas pra mulher é feio! É feio entrar no mundo do crime, entendeu? 

João Paulo: Mulher entrar no mundo do crime é feio? 

Bia: É feio! Pra homem é feio, imagine pra uma mulher? Ela não se dá respeito, entendeu não? 

João Paulo: Então, se um homem entra pro mundo do crime e uma mulher entra no mundo do crime, é mais feio 

pra uma mulher? 

Bia: É!  

Brena: Porque as mulheres podem trabalhar, pode estudar... 

João Paulo: E o homem não pode? 

Brena: O homem também, mas é mais feio pra mulher... 

Bia: Se já é feio pra um homem, imagine pra uma mulher! 

Brena: É que é mais feio vai ser pra mulher! 

João Paulo: É que eu fico pensando... 

Brena: É feio pros dois... 

João Paulo: É... mas porque que pra mulher é mais feio? 

Bia: É porque a mulher, a mulher... sei lá! 

 

No excerto apresentado, fica clara a dificuldade das jovens de conjugarem as 

posições de “mulher” e de “criminoso”, através de uma “posição-de-Eu-criminosa”, sem que 

surjam as interdições morais pautadas por normas, crenças e valores culturais. Como elas, 

insistentemente, afirmam, “cadeia para mulher é feio”, dando a entender que, no caso da 

“criminosa”, estaríamos diante de uma reprovação social duplicada. Além de reprovar o 

indivíduo que transgride o código penal, reprova-se também a mulher que opera uma inversão 

dos papéis que lhes são destinados socialmente.  

A prática de crimes insere as mulheres numa realidade bem oposta ao que se 

espera delas.  uando Brena afirma que “mulher não é pra fazer coisa errada”, faz uma 

referência ao suposto dever moral feminino de zelar pela virtude e os bons modos, que 

fortalece um posicionamento de conformidade com as regras sociais (ainda, fortemente, 

ancoradas numa racionalidade sexista). Como posto por Voegeli (2008) e deveres devem ser 

transmitidos geração à geração via família, tendo sido solidificado o papel da mulher como 

responsável pela manutenção de determinados valores sociais. 

Se a cultura serve-se de meios para modular comportamentos de acordo com 

valores que deseja conservar e transmitir, é certo que a socialização feminina – aos moldes 

que venho criticando – tem visado à submissão da mulher e sua preparação para atividades 

relacionadas ao lar e ao cuidado com os filhos. De acordo com Breitman (1999), com o 

estabelecimento dos “padrões femininos” de fragilidade, passividade e subserviência, tem se 
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criado o mito da “vocação da mulher”, que incide sobre a circunscrição de sua participação 

nos espaços domésticos e correlatos.  

Ao adentrar no “mundo do crime”, a mulher deixa de cumprir  s expectativas 

sociais lançadas sobre ela, uma vez que passa a ser inserida num processos de socialização 

que a afasta de valores e papéis referentes   “identidade feminina”. Brena, em sua 

argumentação sobre o porquê das práticas infracionais serem algo feio para as mulheres, 

afirma que é porque “as mulheres podem trabalhar, podem estudar”. De fato, se não há 

limitações concretas à profissionalização e escolarização de homens, fica evidente tal 

afirmação como uma expressão dos mecanismos de interdição moral sobre as mulheres no 

que diz respeito ao crime.  

A partir do excerto abaixo, aprofundo um pouco mais a discussão sobre os 

processos de circunscrição relativos aos papéis sociais e  s “posições-de-Eu” referentes ao 

gênero e à criminalidade. Com esse trecho interativo, busco explicitar a maneira como as 

socioeducandas articulam as “diferenças de gênero” a determinados aspectos relativos   

prática de atos infracionais. 

Excerto n
o
 25 

João Paulo, Estela, Andrea, e Ivone 

6
o
 dia de Oficina Temática  (09/12/2012) 

João Paulo: É, antes vamos só conversar sobre isso, porque eu achei muito interessante o que vocês estavam 

falando. Porque se diz muito assim: tem coisa de homem e tem coisa de mulher, né? O que é coisa de homem? 

Hein? O que é que é coisa de homem? O que é homem faz? O que é que são coisas de homem? 

Estela: Ah, tio, sei lá... 

Andrea Tu que é homem? O que é tu faz? 

As jovens dão risada diante da intervenção de Andrea.  

João Paulo: Não... Eu quero ouvir o que vocês pensam. O já sei o que é que eu faço! 

Andrea: Tem que saber... Pois então? A gente não somos homem, tio.  

João Paulo: Então... O que é que mulher faz? 

Andrea: Ah, ai é contigo Estela... 

Estela: Não... Essa menina aqui é da piada.  

Ivone: Mulher faz várias coisas:  rouba, mata, esse bocado de coisa ai. 

João Paulo: Igual a homem... 

Andrea: Igual homem!  

Ivone: Não, igual a homem não... é diferente.  

Andrea: É, é igual homem.  

Estela: Não, tem diferença não. Tudo faz a mesma coisa. Porque todo mundo... Tem... Mulher rouba, homem 

também rouba. Acho que não tem diferença não. Agora eu acho que homem tem mais prática pra roubar.  

João Paulo: É? Tu acha isso também? Tu disse que era diferente... 

João Paulo direciona a fala para Ivone que tinha dito que havia diferenças.  

Andréa: É porque homem tem mais prática! 

João Paulo: É?  

Andrea: Mulher não. Mulher já é mais mole.  

 

O trecho interativo apresentado pelo excerto acima ilustra a maneira como as 

participantes do grupo significavam a prática de atos ilícitos a partir dos marcadores 

identitários de gênero. Como tenho exposto durante o trabalho, a interação discursiva sobre si 
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deve ser encarada como um processo autoral de construção de significados e sentidos a partir 

da interpretação e do uso de repertórios culturais. Todo ato de significação necessita de 

ancoragem num repertório linguístico compartilhado que lhe permita inteligibilidade; precisa 

respeitar as condições de possibilidades discursivas que estruturam os repertórios 

interpretativos presentes em uma determinada cultura para que haja construção de sentido 

(BRUNER, 1997).  

Como apresentado, anteriormente, as representações polarizadas de gênero 

configuram um contexto social em que ambos os sexos sofrem condicionamentos fortemente 

restritivos, em função dos papéis designados a ocuparem. Temos bem estabelecido em nossa 

sociedade aquilo que “homem faz” e, do mesmo modo, aquilo que “mulher faz”, uma espécie 

de cartilha comportamental presente nas grandes narrativas de gênero. A separação entre os 

âmbitos do privado e do público acaba tornando ainda mais explícita a demarcação de 

gêneros, atividades como a política e a guerra têm sido associadas ao masculino e à vida 

doméstica, de cuidados do lar e das crianças, atrelada às mulheres.  

Segundo Breitman (1999), os índices inferiores referentes à criminalidade 

feminina têm sido associados aos processos socioideológicos que circunscrevem à mulher o 

desempenho de papéis relacionados ao espaço doméstico. Obviamente, na 

contemporaneidade, essa circunscrição não se apresenta de forma tão estrita, sendo percebida 

certa flexibilização na demarcação dos “territórios de gênero”. As conquistas dos movimentos 

feministas foram determinantes na instauração de um panorama social mais igualitário no que 

se refere aos direitos civis das mulheres. Após a década de 70, tem-se percebido um 

movimento progressivo em direção à equiparação entre os gêneros no mundo do trabalho e 

um considerável aumento de sua participação no campo da política no Brasil. (PINSKY; 

PRADO, 2012).  

Se a participação das mulheres na sociedade tem crescido e se estendido a 

praticamente todas as esferas da sociedade, não podemos dizer o mesmo quando adentramos 

no campo da criminalidade. O “mundo do crime”, assim como o sistema penitenciário, ainda 

se constituem como ambientes, marcadamente, masculinos. Em nossa cultura, o papel da 

mulher ainda se encontra muito mais associado ao de vítima do que a de criminosa.  

Na interação apresentada no excerto n
o
 25, é percebida uma tentativa das jovens 

de resolverem os conflitos relacionados ao dilema apresentado pela questão da igualdade 

versus diferença entre os gêneros no que diz respeito a práticas criminosas. De início, quando 

pergunto sobre “aquilo que a mulher faz”, Ivone aproxima os gêneros, ao dizer que a mulher 
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também “mata, rouba”. Se, anteriormente, elas tinham polarizado os universos masculino e 

feminino, percebo aqui um processo inverso de aproximação entre as duas esferas a partir da 

prática de atos infracionais. A partir da minha sugestão, Andrea logo confirma que, nesse 

ponto, mulher é “igual a homem”.  

Nesse ponto, emergem as discordâncias quanto à questão, tendo Ivone, Andrea e 

Estela entrado em negociação acerca dos posicionamentos. A resolução do dilema só acontece 

a partir da argumentação de que homens e mulheres criminosos são: iguais, porque, 

potencialmente, têm a capacidade para o cometimento dos mesmos crimes; e são diferentes 

porque o “homem tem mais prática” e “mulher é mais mole”. Considero que, a 

desqualificação da prática criminosa de mulheres foi a estratégia discursiva que possibilitou 

às socioeducandas darem sentido às supostas igualdades e diferenças entre homens e mulheres 

no mundo do crime, permitindo-as conjugarem em uma mesma direção posicionamentos 

contraditórios sob o ponto de vista da cultura: “mulher” e “criminoso”.  

Em consonância com o que tenho apresentado, Voegeli (2008, p. 30) afirma que, 

“[...] não se espera que a mulher cometa delitos, mas, se o faz, não se pensa como comum ou 

normal que se utilize de meios violentos”. Em sua maioria, as mulheres que adentram o 

“mundo do crime” ou faz de maneira subalterna, secundária e não-violenta. A violência, no 

senso-comum, costuma ser associada ao uso abusivo da força física, um atributo típico 

masculino. Se esses aspectos atuam na direção de fortalecimento da mulher como “mais 

mole”, os traços de fragilidade, docilidade e submissão, característicos do papel tradicional 

feminino, reforçam o estereótipo das mulheres como sujeitos menos capazes, inclusive, no 

que se refere à prática de crimes.  

Há uma forte convicção social de que o potencial criminoso feminino não oferece 

tanto perigo quanto o masculino, uma vez que os “atributos naturais femininos” não 

qualificariam a mulher para o crime.  o senso comum, as mulheres são muito “boazinhas” 

(amáveis) para serem realmente criminosas e, por outro lado, não seriam suficientemente 

“boas” (competentes) para se tornarem criminosas de verdade. Por outro lado, a partir das 

produções discursivas que associam características ditas masculinas como “virilidade”, 

“transgressão” e “violência”   infração dos códigos sociais de convivência, reforçar-se noção 

do homem “sujeito normal” do crime. 

De acordo com Bruner (1997), as narrativas culturais permitem as pessoas darem 

sentido ao mundo e ao self, organizando em enredos pessoais a partir das redes de crenças, de 

valores, de conhecimentos e de juízos que permeiam o contexto em que estão inseridas. A 
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construção de uma narrativa de si, não seguiria, portanto, uma lógica conceitual aleatória, mas 

histórico-cultural, pautada pelo conjunto de normas culturais presentificadas nas “expectativas 

can nicas” (BR  ER, 199 ). 

As narrativas não surgem, em absoluto, como mera exteriorização simbólica das 

“verdades interiores” do indivíduo, nem dispostas de modo arbitrário nos jogos interativos-

discursivos, mas como empreendimento de construção de significados que envolveria 

processos de negociação e interpretação com os demais.  

[...] não é apenas na negociação que o indivíduo estabelece com o meio, em cada 

situação de confronto das necessidades e significações, que ele forma sua conduta e 

identidade, diferenciando-se de todos os outros membros de seu grupo. É também na 

negociação que estabelece com a sua própria forma de descrever-se como pessoa e 

na articulação e jogo das diferentes identidades e posições ocupadas. (ROSSETTI-

FERREIRA et al, 2004, p.88). 

 

Desse modo, as narrativas culturais podem ser tomadas como uma arena onde as 

diversas vozes coletivas e culturais dialogam em um jogo discursivo que segue uma 

normatividade específica de cada cultura (SILVA, 2003; HARRÉ, 1999). As socioeducandas, 

ao falarem sobre a atuação criminal feminina, definiram-na a partir de significados, 

extremamente, negativos. A aproximação dos campos significativos da criminalidade e da 

masculinidade através de termos como “força”, “agressividade”, “transgressão” e “violência”, 

apesar de não eximir o caráter reprovável, ao menos teria na vivência do seu papel viril 

alguma legitimidade social. Numa lógica inversa, quando se trata da mulher, o uso da 

violência se configura como algo incompatível com a sua natureza, significando uma renúncia 

da própria condição feminina. Ao cometer um crime, a mulher, a partir de um só ato, estaria 

incorrendo numa dupla infração: contra o código penal e contra a moral sexual 

heteronormativa. 

 

4.3.4 Os mecanismos semióticos circunscritores de “posições-de-Eu” no self 

 

Apenas a partir do uso das formas narrativas e do desempenho dos papéis 

definidos pela cultura é que se torna possível aos seus participantes adotarem modos de ação, 

pensamento e auto-definição culturalmente compreensíveis, admissíveis ou desejáveis. 

(BRUNER, 1997). É pela narrativa que se organiza a experiência humana, que se transmite e 

se negocia o sistema cultural de interpretação, não se constituindo como atividade de simples 

representação, mas como modo específico de construção e constituição da realidade e do “si 

mesmo”.  
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Segundo Bruner (1997), é de maneira narrativa que ocorre a emersão do self now, 

uma espécie de panorama pessoal que surge no momento da interação discursiva. Essa 

construção está ligada à escolha de certos significados que fazem parte da experiência do 

indivíduo em um arcabouço cultural de significações. Nesse processo de enunciação, há 

algumas variáveis que influenciam na forma como o sujeito vai moldar sua percepção de si, 

do contexto social, do interlocutor, da história de vida, da projeção futura, da intenção e das 

normas sociais (RASERA; GUANAES; JAPUR, 2004). 

São disponibilizados aos sujeitos repertórios de descrição de si passíveis de serem 

utilizados nos contextos enunciativos imediatos, sendo esse processo narrativo marcado pela 

articulação de circunscritores semióticos com a memória de suas experiências de vida, assim 

como com suas expectativas e projeções para o futuro (ROSSETTI-FERREIRA et al, 2004). 

Os processos de desenvolvimento humano guardam características de determinação e 

indeterminação, estando presentes nesse processo domínios de previsibilidade e repetição, 

assim como de negociação e inovação.  

Para tratar dos mecanismos subjacentes ao duplo movimento de 

abertura/fechamento dos processos de desenvolvimento, Valsiner (2002, 2012) enfoca o 

conceito de constraint ou “circunscritor”, que pode ser definido como um canalizador de 

trajetórias desenvolvimentais, facilitando determinadas direções e interditando outras. A 

narrativa de si, portanto, encontra-se modulada pelos processos de circunscrição presentes nos 

modos de interação discursivas constituintes de determinada cultura.   

A experiência da criminalidade e do atendimento socioeducativo insere os sujeitos 

em um processo simbólico peculiar, visto que são forjados em um “campo discursivo” 

perpassado por diversas relações de poder, tal como venho tentando apresentar. Como posto 

por Rossetti-Ferreira, Amorim, Silva e Carvalho (2004), por se tratar de um contexto 

interativo marcado pela multiplicidade de discursos e posicionamentos possíveis, o processo 

de circunscrição das formas sociais de significação da criminalidade se dá de forma bastante 

heterogênea e conflituosa. São múltiplas as “vozes culturais” que circunscrevem significações 

sobre as narrativas culturais e pessoais do crime.  

As jovens do Aldaci, ao mesmo tempo em que se utilizam de tais significados 

para descreverem o “mundo do crime” e o “bandido”, também dotam suas narrativas pessoais 

de sentido, dada a sua condição de “conflito com a lei” e sua inserção na prática de atos 

infracionais. Nas análises que proponho para esse tópico, além do foco sobre a negociação de 

significados referentes ao posicionamento de “bandido”,  também será dada atenção aos 
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circunscritores presentes nos discursos e práticas socioeducativas dentro da unidade em sua 

função moduladora do self.  

Inicio esse bloco de análises com um trecho interativo que se refere   dinâmica “A 

música que é a minha cara”, na qual, cada socioeducanda teria de escolher uma música que 

fizesse referencia a características que elas acreditavam possuir. Quando perguntado a Bia o 

porquê da música ser a sua cara e qual a relação ela tem com a sua vida, o “mundo do crime” 

surge como resposta direta.  

Excerto n
o
 26 

João Paulo e Bia 

7
o
 dia de Oficina Temática (16/12/2012) 

 

João Paulo: Então, do mesmo jeito, eu vou perguntar pra Bia por que essa música é a cara dela. O que é que ela 

tem a ver com a tua vida? 

Bia: O mundo do crime, tio. 

Bia faz um movimento com a mão, imitando o formato de um revólver.  

João Paulo: O mundo do crime? 

Bia: É porque eu ando no crime. 

João Paulo: Porque tu anda no crime? 

Bia: É... Eu andava, né? Não ando mais não. Ai, assim, eu acho parecido comigo, tio. Ah, não vou falar não.  

 

Nas discussões suscitadas durante as oficinas, foi perceptível a familiaridade que 

as jovens tinham com certas atividades ilícitas e o contexto social de violência em que se 

inserem. De maneira geral, as socioeducandas se referem às suas comunidades como um 

espaço de violência aberta, no qual as disputas entre facções e gangues rivais são um dos 

grandes responsáveis pelos elevados índices de homicídio. Cenas de morte e de conflito 

armado são parte de um cenário cotidiano onde a violência é tornada banal. Andrea, ao falar 

sobre o perigo de desagradar os traficantes, diz: “Agora sabe como é que tá lá no Pirambu  

Eles matam eu e mais a minha família todinha, tio!”.  

 o trecho apresentado acima, Bia se utiliza da expressão “ando no mundo do 

crime”, para descrever-se. Inicialmente, ela utiliza o verbo “andar” no presente, dando a 

entender que, mesmo privada de liberdade, ainda se utiliza desse repertório significativo na 

definição de si. Contudo, o verbo logo passa a ser conjugado no tempo passado, numa 

tentativa de mostrar um distanciamento da “identidade criminosa”. Em seguida, ela retorna a 

se aproximar de tal “identidade”, ao dizer “acho parecido comigo”. Por fim, Bia prefere 

encerrar o assunto. É percebido que a instabilidade presente nessa auto-descrição nos revela 

que a “posição-de-Eu-bandida” não ocorre no ambiente institucional sem interdições.  

Nesse momento, chamo a atenção para expressão “mundo do crime”. Partindo da 

compreensão de que as significações não surgem das interações ex nihilo, mas a partir de um 
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capital simbólico culturalmente herdado, assumo que, cada expressão, tem uma história que 

dialoga com enunciados precedentes e uma inserção singular na cultura. Tal compreensão só 

reafirma a ideia de que o micro-contexto dos relacionamentos dialógicos não pode ser 

entendido sem alguma leitura sociocultural mais ampla (HERMANS, 2001a).  

Anteriormente, foi apresentado que, para Foucault (2010, 2011), com o 

surgimento das prisões nas sociedades disciplinares, a noção de crime passa por um 

deslocamento importante. Ainda segundo ele, 

O delinquente se distingue também do infrator pelo fato de não somente ser o autor 

de seu ato (autor responsável em função de certos critérios da vontade livre e 

consciente), mas também de estar amarrado a seu delito por um feixe de fios 

complexos (instintos, pulsões, tendências, temperamento). (FOUCAULT, 2010, 

p.238). 

 

A conduta criminosa, antes significada a partir de um enquadre moral, ganha 

contornos identitários: o crime, antes uma categoria puramente jurídica, passou a ser 

constituinte da própria natureza subjetiva do “delinquente”, ganhando aqui contornos de uma 

essencialidade perversa, perigosa e violenta. 

Excerto n
o
 27 

Estela 

2
o
 dia de Oficina Temática (18/11/2012) 

   

Estela: Porque muita gente lá fora diz ‘são as meninas do Aldaci’ e já ficam, “Ó!” (Estela faz uma expressão 

facial de medo) assustadas em muitos casos. E ai, quando ela descobre o que é que a gente tá fazendo aqui 

dentro, ai muda totalmente porque... Isso já aconteceu comigo no hospital, quando eu avisei que as meninas eram 

daqui, ela olhou pra enfermeira e disse que não iria atender por que eu era presa. Ai, a policial, falou um bocado 

de coisa: “Mas elas estão lá pra se educar, pra fazer um bocado de coisa...”.  

 

No excerto acima, vemos a narrativa de Estela sobre sua vivência pessoal do 

preconceito e da estigmatização sofrida pelo adolescente autor de ato infracional em diversos 

setores sociais. Pela atitude da profissional do hospital, podemos perceber o modo como 

significações negativas se associam   “autora de ato infracional”, representando, de alguma 

forma, uma justificativa para a sua recusa em atender à socioducanda. Por medo? Por 

desprezo? Por vingança? A policial que a acompanhava advoga em sua defesa, ressaltando 

que as jovens em questão estavam no centro educacional “pra se educar”. A ação policial se 

deu no sentido inverso da estigmatização, ao buscar distanciar a jovem das prováveis 

significações negativas associada   figura do “delinquente”.  

A atitude da profissional do hospital encontra forte apoio nos discursos sociais 

sobre o adolescente em conflito com a lei. Além das associações entre “delinquência” e 

“periculosidade”, há também uma forte representação da opinião pública de que as medidas 
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socioeducativas não atingem os objetivos à que se propõem e, que, na verdade, muitas vezes, 

atuam como uma “fábrica de criminosos”. Como bem afirmam Lopes de Oliveira e  ieira 

(2006), além de uma arraigada noção da delinquência como algo decorrente de uma tendência 

subjetiva e intrínseca do sujeito que pratica delitos e da ineficácia da política pública de 

atendimento socioeducativa, é fortalecida uma cultura de pouca credibilidade acerca do 

potencial de mudança daqueles sobre os quais recaem as medidas correcionais.  

Ao iniciar essa pesquisa, eu levantava a hipótese de que os processos de 

estigmatização do adolescente em conflito com a lei, tão presentes em nossa sociedade (e de 

forma muito intensa nos centros educacionais), circunscreviam modos das socioeducandas 

descreverem a “si mesmas”, que reforçam essa representação social e se ancoram em 

significações como “perigosas”, “incapazes” e “incorrigíveis”. Contudo, isso, apesar de 

perceptível, não foi o que preponderou na fala das jovens. Em alguns momentos, é fato, elas 

se referiram a si mesmas a partir de significações depreciativas, como “burras” ou 

“incapazes”, mas de uma maneira que não associava tais significações ao fato de serem 

“adolescentes autoras de ato infracional”. Elas pareciam não perceber com clareza o que as 

diferenciavam das demais, sendo tal questão explicitada no trecho abaixo.  

Excerto n
o
 28 

Brena, Talita, João Paulo, Bia e Estela  

2
o
 dia de Oficina Temática (18/11/2012) 

 

Brena: As vezes, tem umas que saem pior! 

Talita: Não, só quem quer! 

Bia: Só quem quer, porque dá pra aprender aqui mesmo. 

Talita: Aqui, desde que eu cheguei, deu pra aprender muita coisa mesmo, coisa que eu não sabia, que eu não 

fazia.  

João Paulo: Qual a diferença das jovens daqui e das outras jovens? 

Talita: Nenhuma! 

Brena: Nenhuma! 

Estela: Nenhuma... 

João Paulo: Mas... vocês estão aqui... 

Bia: Porque nós fizemos coisa errada, por isso estamos aqui, mas elas estão lá fora tudo.  

Carla: E, se fizeram, ainda não foram pegue... 

Bia: É...  

 

Esse excerto traz elementos importantes para entender como se conjugam 

posicionamentos e “vozes” no self das adolescentes a partir do que tenho discutido até então. 

Em primeiro lugar, que as socioeducandas não se percebem de maneira diferente das demais 

jovens. Quando eu coloco em questão o fato de que elas estão cumprindo medida 

socioeducativa, dando a entender que isso poderia ser algo que as diferenciassem das demais, 

elas, prontamente, argumentam que a única real diferença entre os dois grupos é que as outras  

“ainda não foram pegues”.  
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A partir desse trecho, ao dizerem que não há nenhuma diferença entre as jovens 

em privação de liberdade e as demais, as socioeducandas dão a entender que o cumprimento 

da medida socioeducativa parece não imprimir sobre elas significações que tenham um grande 

poder modulador sobre seus selves. Elas pareciam muito mais identificadas a partir da 

expressão “fizemos coisa errada”, que, ao contrário do que eu havia suposto, com a 

compreensão de que essa “coisa errada” as distinguisse das demais jovens de seu contexto 

cultural. Isto é, elas entendem que a prática de ato infracional não é de exclusividade das 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de privação de liberdade.  

Ao olhar com mais atenção para essa interação, percebo uma certa ingenuidade da 

minha parte, por não ter considerado, naquele momento, que a maior parte dos adolescentes 

que cometem ato infracional não está nos centros educacionais. Mais do que isso, de maneira 

pouco reflexiva, me ancorei numa representação do jovem “normal”, alguém que não se 

envolve com a prática de atos infracionais, reproduzindo uma mentalidade alheia às 

particularidades impostas aos processos de socialização de jovens de classes sociais 

diferentes.  

Não estou aqui, de nenhum modo, repetindo a elitista associação entre os 

significados de “pobreza” e “criminalidade”, ainda tão entranhada em nossa cultura. O que 

estou tentando pontuar é que, na minha intervenção durante à oficina, eu desconsiderei todo 

um contexto de violência que marca o cotidiano das comunidades pobres. As especificidade 

desse contexto engendram uma situação de vulnerabilidade social que circunscreve trajetórias 

pessoais para a entrada no “mundo do crime”, especialmente, através da cooptação de 

crianças e adolescentes pelo narcotráfico. Ao supor que as jovens se sentiriam diferentes das 

demais, acredito ter tomado com referência a minha juventude de classe média: uma 

juventude, aparentemente, em “harmonia” com a lei.  

Por fim, considero importante abordar que, se por um lado as socioeducandas não 

se percebem diferentes das demais por conta do cumprimento da medida socioeducativo, por 

outro, no início do excerto, Brena faz o seguinte comentário: “tem umas que saem pior”. Fica 

implícito em sua fala a ideia de que as jovens que “entram” no Aldaci Barbosa são “ruins”. 

Ainda mais, é percebido que, além de significarem a adolescente em privação de liberdade de 

tal maneira negativa, elas responsabilizam às socioeducandas pela ineficácia da medida ao 

dizerem só permanece “ruim” quem deseja e que, no centro educacional, “dá pra aprender 

muita coisa mesmo”.  
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A ideia de que jovens chegaram no centro educacional “ruins” e deveriam sair 

“boas”, demonstra de maneira bem clara como o atendimento socioeducativo assume 

contornos de reforma moral. Segundo Lopes de Oliveira e Vieira (2006), é suposto que o 

autor de ato infracional seja um indivíduo violento, de má “índole ou imoral” – “ruim” –, 

relegando a ele a completa responsabilidade pelos seus atos ilícitos. O crime passa a 

caracterizar suas existências de maneira totalizada, caracterizando suas vidas e não seus atos. 

Ao realizarem tal investimento biográfico, o cometimento de atos infracionais passa a dizer 

algo sobre suas “essências” e não sobre suas condutas (FO CA LT, 2012, BREITMAN, 

1999). É imposta ao indivíduo que delinque uma identidade deteriorada, tendo, por vezes, a 

sua própria humanidade posta em questão.  

O trecho interativo que exponho a seguir ocorreu durante uma dinâmica na qual as 

jovens comentam sobre os painéis de cartolina construídos durante uma dinâmica. Optei por 

desmembrá-lo em dois excertos para melhor entendimento. A discussão exposta na primeira 

parte do excerto é iniciada pela explicação de Estela acerca de uma frase escrita em seu 

painel.  

Excerto n
o
 29 

Estela, João Paulo, Talita, Bia, Andrea e Brena 

4
o
 dia de Oficina Temática (24/11/2012) 

 

Estela: E, ai, eu botei “Coração de bandido não bate, balança”.  huuu! 

Estela faz um gesto com as mãos no formato de um coração e o movimenta, como que dando a entender que ele 

estava balançando.  

João Paulo: Como é isso, menina? Que história é essa? 

As jovens riem da minha pergunta (surpresas).  

[...] 

João Paulo: É sua essa frase, Estela? 

Estela: A gente... 

Talita: Não! É de bandido mesmo, tio! 

Estela: O povo inventa e a gente copia.  

João Paulo: Hmmm... mas o que quer dizer essa frase?  

Estela: Que o coração de quem vive no crime nunca bate, vive sempre balançado. Balança aqui, balança lá, 

morreu Maria preá. 

Bia e Andrea dão uma gargalhada.  

João Paulo: O coração não bate? Mas o quando o coração não bate é quando a pessoa está morta, não? 

Mais risos. 

Bia: É porque não se apaixona! 

Estela: É... 

Andrea: Ele fica com uma e com outra, bandido é assim.  

Estela: Balança! 

João Paulo: Hmmm... Não ama, fica sempre nessa história.  

Andrea: É!  

[...] 

João Paulo: Tu botou porque essa frase? Tu gosta dessa frase? 

Estela: Gosto.   

João Paulo: Tu se identifica com essa frase? 

Estela: Mais ou menos, sei lá.  

João Paulo: Teu coração é de bandido, Estela? 
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Estela: Um pouco... Meu coração é...  

Estela passa a mão no peito, sorri, faz uma menção à existência de sentimentos de amor dentro de si e para de 

falar.  

Um primeiro e importante aspecto a ser pontuado é o de que elas utilizam uma 

frase denominada como “expressão de bandido”. De pronto, se poderia concluir que elas 

estariam assumindo a “posição-de-Eu-bandido”. Entretanto, o que se percebe, a partir das 

falas das socioeducandas que se seguem, é que o posicionamento de si a partir da “identidade 

delinquente” ocorre de maneira conflituosa e ambivalente. Apesar de demonstrarem certo 

fascínio pela figura do “bandido” (por sua esperteza, coragem e status dentro da comunidade), 

há uma dificuldade em assumir tal posicionamento de forma aberta.  

O trecho interativo em questão permite a introdução de uma discussão sobre 

aspectos que comporiam a “natureza do bandido”. Em todo o excerto, estão presentes 

representações cristalizadas, de cunho essencialistas, que atribuem características negativas ao 

“bandido”. Ao se utilizarem da expressão “coração de bandido não bate, balança”, algumas 

questões me são suscitadas: O que significaria um coração que não bate? Qual a motivação 

para a escrita dessa frase? Há algum tipo de identificação com tal expressão por parte delas? 

Elas se enxergam como “bandidas”  Seus corações batem ou balançam? 

 a discussão sobre o “coração que não bate”, eu pergunto a Estela se ela se 

identifica com a frase e sua resposta ilustra a argumentação que venho construindo: “Mais ou 

menos. Sei lá!”. De maneira contraditória, parece haver um desejo de assumir e rechaçar a 

posição de “bandida”, sendo evidenciado um conflito entre “posições-de-Eu” que traz 

particularidades e complexidade à organização do self das jovens autoras de ato infracional. 

Diante do exposto, as análises que se seguem buscam evidenciar alguns dos elementos que 

considero centrais e reveladores de aspectos importantes para a compreensão desse processo 

de negociação entre posições durante a fala sobre o si mesmo dessas jovens.  

Nos dois excertos (o nº 29, acima e o nº 30, abaixo), ao questioná-las sobre o que 

seria o “não-bater” do coração do “bandido”, as socioeducandas argumentaram que os 

bandidos não se apaixonam, que pode ser interpretado como não estabelecendo vínculos 

amorosos duradouros, uma vez que seus corações “não batem para uma pessoa só”. O ideal 

romântico de relacionamento amoroso, dominante em nossa cultura, se estabelece a partir de 

princípios como monogamia e durabilidade da relação. O “coração que balança”, ou seja, que 

estabelece múltiplas vinculações marcadas pela efemeridade, fugiria à norma do 

“relacionamento ideal”. De acordo com o exposto, as formas relacionais que não estão 

pautadas por critério de fidelidade e durabilidade, são destituídas de credibilidade ou 
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incompatíveis com o sentimento de “amor”, principalmente, quando tomamos como 

referência uma perspectiva “feminina” sobre as relações amorosas.   

Nesse ponto, considero importante salientar, que tal ideal romântico de 

monogamia, apesar de estar entranhado em nossa cultura de maneira generalizada entre 

homens e mulheres, é composto de narrativas diferenciadas acerca da fidelidade, definindo, 

portanto, diferentes normas sobre as condutas dos gêneros masculino e feminino no que diz 

respeito à exclusividade dos parceiros em relação. Ao passo que, em nossa sociedade, é 

perceptível a valorização do homem que estabelece relações com muitas múltiplas parceiras, 

sendo a ele agregado traços de virilidade, masculinidade, potência e esperteza, o mesmo não 

ocorre com a mulher.  

De forma oposta, a mulher que rompe com conceitos monogâmicos tem sua 

imagem desvalorizada, sendo tomada como vagabunda, uma mulher sem boa índole e que 

“não se dá ao respeito”. Portanto, aliado à reprovação moral do criminoso, há uma interdição 

de viés machista no que se refere à tomada de uma “posição-de-Eu” em que o “coração 

balança”. O trecho interativo exposto no excerto abaixo traz outros elementos importantes 

para o prosseguimento da minha argumentação sobre as negociações entre posições 

envolvidas na organização do self.  

Excerto n
o
 30 

João Paulo, Estela, Andrea, Talita, Brena e Bia  

4
o
 dia de Oficina Temática (24/11/2012) 

 

João Paulo: Mais alguém aqui tem coração de bandido? 

Andrea: Eu tenho.  

Talita: Eu não tenho não! 

João Paulo: Tu não tem coração de bandido? 

Talita: Não.  

João Paulo: Como é o teu coração? 

Talita: Normal.  

João Paulo: Teu coração é normal? 

Andrea: Mas por que? Todos o coração da gente é tudo normal.  

Talita: Mas coração de bandido! Eu não faço parte da bandidagem.. 

As jovens caem na risada. 

Brena: Tá certo, Talita! 

Brena fala num tom de ironia, dando a entender que estava discordando de Talita.  

João Paulo: Vocês não concordam? 

Andrea: Não, mas, quando a gente começa a gostar mesmo, a gente gosta! 

Talita: Coração de bandido é quem vive direto na bandidagem, o senhor entende? 

João Paulo: Como é? 

Talita: Da bandidagem, da malandragem... eu não sou! 

Bia: Ela tá dizendo que coração de bandido não bate, ele não bate pra uma pessoa. É pra várias. Tu quer falar 

isso, né? 

Estela: Hanrrã! 

Bia: E ela tá falando isso porque? Porque ela ama! Ela já ama! 

João Paulo: E bandido não ama? 

Andrea: Não!  
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Talita: Não, bandido não ama ninguém não, tio.  

Estela: Não ama! 

Talita: Não ama nem a si próprio.  

Estela: Por incrível que pareça.  

 

Nesse trecho, as socioeducandas propõem, por meio da associação de 

determinadas significações, a imagem de um bandido que “não ama ninguém”, como bem 

afirma Talita, que “não ama nem a si próprio”. Ao sustentarem o argumento de que os 

“bandidos não amam”, as participantes do grupo, a partir de uma lógica essencialista, passam 

a descrevê-los como portadores de uma “essência má”.  

De acordo com Fleury e Torres (200 ), a “essencialização” das características 

humanas costuma surgir como etapa inicial dos processos de legitimação da negação social de 

determinados segmentos. No caso dos grupos minoritários ou estigmatizados, o que se 

percebe é uma atribuição de características ou traços naturalizados e, extremamente, 

desvalorizados, do ponto de vista social.  

A naturalização presente na suposta “personalidade má” do “bandido”, além de 

desqualificá-lo socialmente, o aprisiona numa condição de imutabilidade, constituindo-o, em 

um só tempo, como “delinquente” e “incorrigível”. Lima e  ala (2005), ao descreverem o 

processo de “essencialização”, afirmam sempre haver, em maior ou menor grau, uma negação 

de determinadas características que compõem tal “essência humana”, implicando também um 

processo de infra-humanização. 

[...] a infra-humanização envolve a categorização de um grupo como não humano. 

Isso ocorre através do uso de rótulos ou categorias de criaturas consideradas sub 

humanas, tais como “raças inferiores” e “animais”, ou pelo uso de categorizações 

supra-humanas negativamente percebidas, tais como “dem nios” e “monstros”. A 

infra-humanização é feita mediante a atribuição de traços ou características que são 

socialmente muito desvalorizadas na sociedade na qual ocorre. (LIMA; VALA, 

2005, p.175). 

 

O conceito de infra-humanização estabelece uma diferenciação entre emoções 

primárias e secundárias. As emoções primárias seriam aquelas compartilhadas por humanos e 

animais, portanto, expressões de forte determinação biológica: raiva, prazer, desconforto, 

espanto, etc. Já as emoções secundárias, estariam mais ligadas à capacidade de expressar 

sentimentos, a inteligência racional, os valores morais e a cultura, como por exemplo, o amor, 

a esperança, a culpa, etc. São, precisamente, as características típicas do ser humano que 

costumam ser negados aos grupos que têm sua identidade deteriorada. (FLEURY; TORRES, 

2007) 
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O processo de significação do “bandido” infra-humanizado, envolvido no trecho 

interativo acima, teve como foco a negação de sua capacidade de sentir “amor”, uma emoção 

classificada como secundária. O sentimento de “amor”, na cultura, além de ser identificado 

como um dos traços mais sublimes do ser humano, é também associado a uma série de 

adjetivações positivas, como “bondoso”, “caridoso”, entre outros.  

 uando questionadas se “mais alguém aqui tinha coração de bandido”, Andrea e 

Talita se definem a partir de perspectivas opostas. Andrea diz que tem coração de “bandido” e 

Talita rejeita tal posicionamento. Talita, ao ser indagada sobre “como era o seu coração”, ela 

responde que é “normal”. Andrea demonstra insatisfação com a resposta da colega e diz que 

os corações de todas elas eram normais. No excerto em questão, é percebido que a identidade 

de “bandido” não se configura como um problema para Andrea, tendo ela entrado em 

discordância com Talita, somente quando esta tenta rotulá-la como “anormal”.  

A partir dai, mais uma vez, elas retomam uma fala baseada em argumentos que 

infra-humanizam o “bandido”. Talita reforça que os “bandidos” são aqueles que “vive na 

malandragem” e que ela não se identifica com esse grupo. Ao dizer que “quando a gente 

começa a gostar mesmo, a gente gosta”, Andrea, se apresenta de forma ambígua, ficando 

difícil compreender se há uma busca de afastamento da posição de “bandido” ou se ela busca 

problematizar tal concepção de que “bandido não ama”, tentando incluir o amor como um 

sentimento também presente no coração de “bandido”.  

Anteriormente, a definição de “bandido” proposta pelas jovens tinha sido, 

consensualmente, determinada pela sua suposta incapacidade de amar, porém Andrea parece 

incluir na arena de posições outra possibilidade: a de ser “bandida” e “amar alguém”. Se, 

inicialmente, apontei para uma dupla infração – contra o código penal e a moral 

heteronormativa – por parte das jovens em conflito com a lei, no trecho acima, é possível 

perceber ainda uma terceira infração: contra a natureza não-amorosa do “bandido”.  

Andrea havia definido a si mesma a partir da “posição-de-bandida”. Talita 

reforçava a ideia de que “bandido não ama”. Andrea adiciona   questão que “quando a gente 

gosta mesmo, a gente gosta”, dando a entender que seu coração quando gosta de verdade não 

“balança”. Andrea se encontra diante de uma situação em que se identifica com duas 

posições, que são postas como contraditórias em uma determinada narrativa sobre o crime, 

dificultando uma fala coerente sobre si mesma.  

Apesar da exposição dos argumentos de Andrea e Talita terem se estruturados a 

partir de uma oposição de noções sobre o “bandido” bem definidas, a discussão também 
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ilustra uma localização instável ou fluida de Andrea em seu discurso sobre si. Ela que, 

inicialmente, se apresenta a partir da “posição-bandida”, apesar de empreender uma tentativa 

de desconstruir a noção de que “bandido também ama” (inserida na discussão, já que ela 

amava e era “bandida”), no final da discussão, acata a posição das colegas.  

Diante da minha pergunta: “E bandido não ama ”, Andrea é a primeira a 

responder, com um sonoro “não”. As demais participantes do grupo não ficam passivas 

durante essa discussão, elas entraram no debate numa dinâmica de alternância dos ponto-de-

vista. Contudo, assim como Andrea, no fim do trecho interativo em questão, as 

socioeducandas são unânimes em reafirmar a imagem do “bandido” como alguém que não 

tem capacidade de amar.  

Segundo Hermans (2008), o self flutuaria em meio a essas diversas posições 

distintas (e por vezes contraditórias). O fato de habitarmos uma infinidade de 

posicionamentos diferentes na experiência cotidiana e, cada um deles, possuir seu próprio 

agrupamento de significações e necessidades narrativas, nos leva a supor que algumas das 

“posições-de-eu” entram em conflito umas com as outras, exigindo dos falantes negociação e 

ajustamento para co-habitarem, simultaneamente, uma “noção de eu” no momento discursivo 

sobre o “si mesmo”. 

Em sua proposta teórica, Hermans afirma que o self dialógico possui a capacidade 

imaginativa de dotar cada posicionamento com uma “voz”, permitindo que relações 

dialógicas sejam travadas entre as diferentes “posições-de-eu”. As “vozes”, nesse sistema, 

funcionam como personagens, relativamente, autônomos, que interagem entre si e que narram 

suas histórias a partir de um lugar próprio. O diálogo entre posições garante movimento ao 

self através de um mecanismo de alternância, em que componentes emergem ou são 

subsumidos a partir de relações de dominância presentes no sistema (HERMANS, 2003, 

2008).  

A produção da significação de si como “bandidas” assume natureza sociocultural 

e relacional, na qual se percebe uma relação estreita entre os circunscritores que a formata e o 

contexto institucional onde tal processo se situa. A narrativa de si, portanto, encontra-se 

modulada pelos processos de circunscrição presentes nos modos de interação discursivas 

constituintes de determinada cultura.  

A convivência dessas vozes e posicionamentos se dá por meio da disposição de 

posições culturais localizadas num campo social marcado por constantes negociações. Os 

relacionamentos dialógicos são sempre, em maior ou menor grau, assimétricos e isso promove 
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a configuração de campos onde as trocas ocorrem sob diferença de poder entre os 

participantes (HERMANS, 2003).  

Segundo Hermans (2001a, 2002), assim como na sociedade, também no self os 

relacionamentos entre as “vozes” e os posicionamentos podem tender à simetria, 

caracterizando-se como relações de intercâmbio, bem como assumir contornos assimétricos, 

constituindo-se como relações de dominância social ou opressão. Há, portanto, uma 

interdependência entre os posicionamentos culturais e a estruturação e organização do 

repertório de posições pessoais. As “vozes coletivas”, ao mesmo tempo em que organizam, 

constrangem o sistema de significações, resultando na supressão de certas “vozes” no 

sistema-self ou, em alguns casos, na sua exclusão. (HERMANS, 2001b , p. 263, tradução nossa) 

Como resultado dessa influência constrangedora de vozes coletivas, as pessoas não 

constroem significados num espaço livre com oportunidades iguais de expressarem 

suas visões. Ao contrário, significados são organizados e coloridos por posições 

societais representadas pelas coletividades das quais elas pertencem. Porque vozes 

coletivas não são apenas “do lado de fora”, mas também num self individual 

particular, a relação entre vozes coletivas vão constranger ou mesmo suprimir o 

sistema de significação individual, embora o ele revide no intuito de ser escutado.  

 

 o caso da “posição-de-Eu-bandida”, percebe-se a presença de uma forte 

circunscrição que limita a mobilidade das jovens em torno dessa “posição-de-Eu”.  ão é 

possibilitado a elas serem, ao mesmo tempo, “bandidos” e “pessoas-capazes de-amar”. 

Saliento, nessa discussão, que as emoções e os sentimentos são tomados como componentes 

essenciais do “universo feminino”. O “amor”, de maneira especial, é um elemento central no 

repertório semiótico que circunscreve a “feminilidade”, o que, possivelmente, dificulta o 

abandono da “posição-de-Eu-capaz-de-amar” por mulheres.  

Há, portanto, interdições de caráter semiótico atuando na emergência da “posição-

de-Eu-bandida”, uma vez que, sobre a mulher, são postas normas de condutas de gênero que 

limitam sua participação no “mundo do crime”, tornando a emergência da “bandida” um 

processo marcado por negociações, instabilidades e ambivalências. Como se pode perceber no 

excerto seguinte, a discussão sobre a posição de “bandido” não se esgotou no momento em 

que surgiu um discurso de unanimidade. Permaneceu um certo incômodo no ar, em 

decorrência das contradições expostas na problematização por levantada por Andrea.  

Bia, que, no excerto n
o
 31, elegeu uma música que tratava do “mundo do crime” 

como a “música que é a sua cara”, retoma a discussão sobre a “essência má” do “bandido”.  

Excerto n
o
 31 

João Paulo, Estela, Andrea, Talita, Brena e Bia.  

4
o
 dia de Oficina Temática (24/11/2012) 
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Bia: Ah, tio, mas eu amo! Não sei das outras, mas eu amo! 

Talita: Tu não sabe nem o que é bandida, tu, sabe ” 

João Paulo: Então tem gente que se acha bandida e tem gente que não se acha bandida? 

Andrea: É!  

Estela: É... 

João Paulo: Quem é que bandido aqui? 

Andrea: Ninguém!  

Estela: Ninguém... Aqui é tudo é laranja! 

Andrea: São tudo é ladrão... Bandido é... sei lá! Sei nem como é que é... 

Brena: Bandido é aqueles bandido que rouba fora! 

Bia: Não! Não! Bandido é aquele que vai preso! Laranja é quem faz... 

Andrea: É, sim. 

Todas falam ao mesmo tempo animadas com a discussão.  

Talita: Ó, o doido! 

João Paulo: Não, mas eu quero ouvir.. 

Bia: Não, tio, é porque os bandido, né? É solto, tá aqui dentro não. Aqui a gente tá preso.  

Andrea: É... 

João Paulo: Ai, é? 

Bia: É... 

 

No decorrer dos encontros da oficina temática, Bia foi uma das jovens que mais 

demonstrava se identificar com figura do “bandido”, principalmente, no que se refere ao 

aspecto da malandragem. Por essa razão, talvez tenha surgido um incômodo com a 

caracterização do “bandido” como alguém que não ama. Ela não se percebia dessa maneira, 

apesar de se dizer “bandida”. Diante da retomada da discussão, Talita põe em questão se Bia 

realmente sabe o significado de “bandido”, tomando, nesse ponto, a sua noção de “bandido” 

como referencial de “bandido-de-verdade”.  

Estela, ante o retorno da contraditória posição do “bandido que ama”, a partir do 

questionamento de Talita, propõe a figura do “laranja” como saída para a resolução desse 

conflito. A figura do “laranja”, presente diversas vezes nas discussões, surge, nesse momento, 

como uma contraposição ao “bandido-de-verdade”. Como exposto alhures, o “laranja” é tido 

como um trouxa, um “mané”, alguém sem habilidade para o crime, em suma, um “bandido” 

que não foi malandro o suficiente para praticar delitos sem ser preso ou que foi passado pra 

trás por “bandidos” mais espertos.  

Em tópicos anteriores, quando se discutia sobre dinâmica dos processos de 

significação no plano intersubjetivo, apresentei algumas das estratégias discursivas de 

negociação do “si mesmo” em que estavam presentes atitudes de completo rechaço da  

“posição-de-Eu-laranja”. De maneira distinta, no trecho interativo apresentado abaixo, quando 

eu peço para elas diferenciarem o “bandido” do “laranja”, percebe-se que as jovens assumem 

a “posição-de-Eu-laranja” sem grandes problemas (até mesmo bem-humoradas).  

Excerto n
o
 32 

João Paulo, Estela, Andrea, Talita, Brena e Bia 
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4

o
 dia de Oficina Temática (24/11/2012) 

 

João Paulo: Então, bandido é quem tá solto, laranja é quem tá...? 

Andrea: Preso!  

João Paulo: Vocês são tudo laranja? 

A maior parte do grupo responde afirmativamente em coro.  

Andrea: São, sim, tudinho! Eu não posso chamar ela de laranja, porque eu também sou laranja.  

Talita: Tu é o bagaço da laranja! 

O grupo cai na risada com a brincadeira de Talita.  

João Paulo: E, quando vocês saírem, vocês vão ser o que? 

Talita: Eu vou ser outra pessoa.  

Andrea: Eu vou ser outra pessoa também.  

Bia: Vamos ser laranjinhas. 

Bia sorri de seu comentário.  

[...] 

João Paulo: E, quando estavam soltas? Quando vocês estavam soltas, vocês eram o que? 

Estela: Nós... 

Estela move a cabeça como se estivesse respondendo negativamente a algo.  

Bia: Nós dava uma de bandido.  

[...] 

Talita: Era laranja... 

 

Para Bakhtin (2012), a partir do princípio dialógico, os enunciados tanto são 

determinados pelos incontáveis contextos em que foram utilizados, como carregam consigo 

traços de todos os sujeitos que os empregaram. A heterogeneidade enunciativa manifesta nos 

atos discursivos revela concordâncias, conflitos e contradições que atuam na configuração de 

um universo semiótico, onde a diversidade de significações possibilitada será modulada a 

partir da dialogia das relações entre posições em sua dinâmica de negociação simbólica 

(ROSSETTI-FERREIRA; AMORIM; SILVA; CARVALHO, 2004).  

É, exatamente, essa dinamicidade presente na estruturação da rede de 

significações que possibilita as singularidades das interações sociais e circunscrevem 

determinados caminhos de desenvolvimento do psiquismo, simultaneamente, ampliando e 

delimitando percursos possíveis.   

O modo como o desenvolvimento é circunscrito depende da variabilidade e dos 

significados que emergem, diante da articulação dos elementos ligados às várias 

pessoas em interação dentro de um contexto específico. Essa 

articulação/circunscrição é compreendida, no entanto, como se alterando 

continuamente, em função do tempo e dos eventos, compondo novas configurações 

e novos percursos possíveis. (ROSSETTI-FERREIRA; AMORIM; SILVA; 

CARVALHO, 2004, p.23). 

 

A proposta de desenvolvimento humano adotada neste trabalho envolve a 

articulação de categorias como significação, dialogia, papéis/contra-papéis e posicionamentos 

e “vozes”. Tal perspectiva teórica, ao mesmo tempo que aponta para diversidade de “vozes” e 

posições estruturantes das relações sociais e, por conseguinte, para a multiplicidade potencial 

de caminhos desenvolvimentais, assume que existem interdições que limitam a construção de 
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posicionamentos e processos de significação do mundo, do outro e de si mesmo (ROSSETTI-

FERREIRA; AMORIM; SILVA; CARVALHO, 2004) 

 o excerto acima, podemos observar o ressurgimento da “posição-de-Eu-laranja”,  

que antes fora uma posição rechaçada, como uma posição assumida e sobre a qual é possível 

tirar brincadeiras consigo mesmas e com as demais. Este retorno se deu como via de 

resolução do conflito de posições envolvido na celeuma sobre a capacidade dos bandidos de 

amarem. Quando indagadas sobre o que elas eram antes de chegar ao Aldaci Barbosa, Bia 

afirma que elas “davam uma de bandido”, sendo complementada por Talita ao dizer que elas 

“eram laranja”. “Dar uma de”  é um recurso que indica uma espécie de falseamento da ação 

em questão. A posição de “laranja” surgiu para descrever uma “posição-de-Eu” que não é, 

verdadeiramente, a de “bandido”, apesar de se assemelhar a um.  

O “laranja”, apesar de ser “bandido”, não pode ser definido como “bandido-de-

verdade” e, sendo assim, a capacidade de amar não se configuraria como algo incompatível 

com a “posição-de-Eu-laranja”. É interessante perceber a resolução de conflitos entre 

posições na organização de um senso de self coerente e unificado, que se deu a partir da 

emergência da “posição-de-Eu-laranja”, que permitiu às socioeducandas conjugarem 

diferentes elementos considerados como representativos de si mesmas: “o mundo do crime” e 

o “amor”.  

Com o caso apresentado, pudemos perceber a interdição da “voz-de-bandida”, a 

partir de marcadores semióticos que impediam a sua convivência, simultânea, com a 

“posição-de-Eu-de-quem-ama”. A partir da “posição-de-Eu-bandida”, não seriam possíveis os 

relacionamentos dialógicos entre posições baseados no sentimento de amor, significando que, 

caso assumissem discursivamente a “posição-de-Eu-bandida”, ocorreria o tolhimento de uma 

“voz” tomada como essencial na organização de seus sensos de “si mesmas”. E por que tais 

“posições-de-Eu” não poderiam habitar simultaneamente o self ? Por que o aparecimento da 

“posição-de-Eu-laranja”  O que determinou a emergência dessa “posição-de-Eu” e não de 

outras?  

Como afirma Valsiner (2002, 2012), os processos responsáveis pela facilitação da 

emergência de “posições-de-Eu” e “vozes” ou sua negação e interdição são definidos a partir 

de cirunscritores semióticos. A circunscrição subjaz os processos de desenvolvimento 

humano; a maneira como se organiza a “rede de circunscritores” exerce um poder modulador 

sobre as trajetórias desenvolvimentais dos indivíduos. 
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Entendemos que essas construções sempre ocorrem sob um conjunto de 

circunscritores semioticamente estruturado, canalizando as práticas sociais e 

delimitando zonas de atuação dos parceiros em interação, conformando espaços 

possíveis de produção de novos significados e sentidos sobre o mundo e sobre si. 

(ROSSETTI-FERREIRA; AMORIM; SILVA; CARVALHO, 2004, p.83). 

 

Na teia-palco das interações sociais, circunscritores facilitam ou dificultam a 

emergência de determinados posicionamentos e “vozes”, tanto no âmbito das relações 

interpessoais, quanto no que tange   pessoalidade dos processos de construção do “si 

mesmo”. Como sugere Hermans (2001a), algumas posições de menor relevância ocupam o 

“fundo” do sistema e outras, simplesmente, estão “do lado de fora” do horizonte subjetivo do 

self, chegando a desaparecer completamente.  

A configuração da “rede” é que determina as aquisições e significações possíveis, 

sendo, portanto, seu grau de flexibilidade e dinamicidade aspecto central para compreender a 

reificação ou a inventividade presentes nos processos de criação de significados e sentidos 

(ROSSETTI-FERREIRA; AMORIM; SILVA; CARVALHO, 2004). Certos padrões 

discursivos de controle e disciplinamento, por exemplo, costumam inibir a capacidade dos 

sujeitos de (re)significação e reposicionamento,  comprometendo, em certo grau, sua 

capacidade de agenciamento. 

Nesse sentido, torna-se oportuno comentar sobre uma “posição-de-Eu” que surgiu 

nesse trecho interativo, quando as jovens afirmam querer ser “outra pessoa”, que será de 

fundamental importância para o desenvolvimento das próximas análises: a chamarei de 

posição de “devir-do-não-eu”. Ainda durante a discussão anterior, eu pergunto  s 

adolescentes sobre “o que elas serão”, quando saírem da unidade socioeducativa, Talita e 

Andrea, que, anteriormente, se contrapunham nas negociações sobre a “posição-de-Eu-

bandida”, dessa vez, entram em acordo, quando dizem querer “ser outra pessoa”.  

 o excerto abaixo, a noção de “ser outra pessoa” reaparece associada ao 

atendimento socioeducativo, dando indícios para a compreensão do que as jovens entendem 

como função da medida socioeducativa e o seu efeito sobre elas.  

Excerto n
o
 33 

João Paulo, Estela e Andrea 

4
o
 dia de Oficina Temática (24/11/2012) 

 

João Paulo: Tem mais uma frase, né, Lê? Tem mais uma frase ai... 

Estela:  ual  Ah, “A vida é um desafio. Só sobrevive os mais fortes.” Ah, assim, o que eu tirei dessa palavra é 

que...foi, tipo assim, se a gente não tiver vontade, disposição pra gente conseguir o que a gente quer, a gente não 

pode ser uma pessoa fraca, a pessoa tem que encarar o que der e vier.  

João Paulo: E isso é importante? Você ser forte? A pessoa ser forte e encarar a vida? 

As jovens movimentam afirmativamente com a cabeça.  

Andrea: Eu acho... 
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Estela: É...  

João Paulo: Qual o desafio de vocês agora? 

Andrea: Meu desafio? É... 

Estela: Meu desafio é ir pra casa e ser outra pessoa.  

Andrea: Era isso que eu ia dizer, tio.  

João Paulo: Era?  

Andrea: Quero mudar dessa vida.  

 

Em excertos anteriores, foi discutida a questão da “essência má” do bandido, 

evidenciando a existência de um enquadre moral sobre aquele que infringe a norma do código 

penal, tendo sido voltado sobre o “delinquente” um investimento biográfico no qual o crime 

passa a dizer algo não sobre sua conduta, mas sobre sua identidade. Não à toa, a transmutação 

do criminoso em uma categoria médico-jurídica surge com as sociedades disciplinares. O 

surgimento da prisão e do delinquente se dá de forma simultânea, afinal, sobre quem 

recairiam as tecnologias pedagógicas?    

Se a vida é um desafio, como elas dizem, em seu momento atual de privação de 

liberdade, o desafio de suas vidas é o de “ser outra pessoa”. Como posto por Foucault (2012), 

o delinquente se distingue do infrator por ser caracterizado pela sua vida e não pelo seu ato. 

Mesmo não tendo, fortemente, se caracterizado a partir da “posição-de-Eu-bandido”, ao 

dizerem que querem “ser outra pessoa” e “mudar de vida”, fica claro que desejam “deixar de 

ser bandidos” e “levaram uma vida longe dos atos infracionais”.   

Caberia, aos centros educacionais, operarem uma completa e eficiente conversão 

do “delinquente”, quase como uma máquina modeladora de “cidadãos modelo”. Como que, 

numa esteira fabril, os jovens deveriam entrar “delinquentes” na unidade socioeducativa e 

saírem recuperados como “homens de bem”. Como exposto por Foucault (2012, p.2 8), “O 

castigo legal se refere a um ato; a técnica punitiva a uma vida; cabe-lhe modificar seus efeitos 

ou preencher suas lacunas, através de uma prática coercitiva”.  

As engrenagens disciplinares presentes no fazer institucional dos centros 

educacionais operariam no sentido do estabelecimento de posicionamentos-norma que atuam 

na modulação da noção que as jovens têm de si mesmas. Nesse ponto, se faz importante 

salientar que os processos de desenvolvimento se dão numa teia de articulação de elementos 

semióticos que circunscrevem a organização do self, não somente a partir da memória de 

experiências, mas também leva em conta expectativas e projeções para o futuro (ROSSETTI-

FERREIRA; AMORIM; SILVA; CARVALHO, 2004). 

A partir de alguns elementos apresentados pelo excerto abaixo, proponho uma 

discussão sobre a maneira como os processos de desenvolvimento podem ser circunscritos a 

partir dos mecanismos disciplinares socioeducativos.  
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Excerto n

o
 34 

João Paulo, Estela e Andrea 

4
o
 dia de Oficina Temática (24/11/2012) 

 

João Paulo: E mais alguém sente que está num desafio agora? 

Estela: Estamos aqui passando por uma, por uma... 

Andrea: Tempestade... 

Estela: Temporada... 

Andrea: É tipo uma tempestade... 

Talita se levanta e coloca os óculos escuros de Cristina. Bia se levanta do seu lugar também e fica ao lado de 

Cristina. Ambas já se mostravam impacientes com a discussão.  

Estela: É como se fosse uma tempestade, tipo, assim, como se Deus tivesse testando a gente. Colocou a gente 

aqui pra gente ter alguma, como é que se diz? 

Andrea: Consciência.  

Estela: Alguma consciência. Porque, assim, muitas das vezes tem gente que diz que: “Ela vai ser presa não sei 

quantas vezes, mas nunca ela muda”, mas quem sabe se nessa última vez ela pode mudar  Pode ter o 

pensamento diferente? 

João Paulo: Ter o pensamento diferente. 

Andrea: É... Mudar! Mudar, mudar. Mudar não pra pior, pra melhor! 

Talita já se encontra completamente dispersa da conversa e fica fazendo poses para a câmera.  

João Paulo: Como é o mudar pra melhor? 

Andrea: Sair das drogas, sair das coisas que a gente participava. 

 

O tempo de privação de liberdade é um período de tempestade, um tempo no qual 

elas devem se esforçar para “ter consciência”, um “pensamento diferente” do que 

costumavam ter. Quando elas afirmam que o objetivo da medida socioeducativa é mudá-las 

para “melhor”, é, novamente, reafirmado pelas socioeducandas a existência de alguma espécie 

de “essência má” nelas. Desse modo, toda a proposta de reforma moral promovida pelo centro 

educacional por meio de práticas e discursos ancorados em um modelo de atendimento 

corretivo-pedagógico, acaba por ter um efeito de “essencialização” de uma natureza 

delinquente das jovens, já que precisam reafirmá-la, em um primeiro momento, para que sua 

ação institucional adquira legitimidade dentro da sociedade.  

Contudo, em que consistiria a transformação promovida pelo centro educacional? 

O que seria preciso mudar nelas? O que significa ser melhor? Quando indagadas acerca do 

que seria “mudar para melhor”, elas afirmam que isso significaria “sair das drogas, sair das 

coisas que participavam”; em suma, ser melhor é algo que se alcança a partir do abandono das 

práticas ilícitas.  

O centro educacional, com o atendimento socioeducativo (aqui incluo os 

atendimentos, as rotinas de segurança, as atividades profissionalizantes, escola, o 

relacionamento interpessoal entre os diversos atores da instituição etc.) atuaria, 

primariamente, no sentido de circunscrever processos de desenvolvimento humano que 

transformassem a hierarquização de “posições-de-Eu”, de maneira que a “posição-de-Eu-
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bandida” fosse subsumida no panorama do self. Ao mesmo tempo, seria necessária a 

emergência de uma “posição-de-Eu” que não implicasse na reincidência na prática de delitos.  

Mas que posição seria essa  Por acaso uma “posição-de-Eu-não-bandida” ou uma 

“posição-de-Eu-homem-de-bem”   o excerto a seguir, Bia fala sobre sua saída da unidade, 

quando estiver “na liberta” e o atendimento socioeducativo se encerrar.  

Excerto n
o
 35

 

Bia e João Paulo 

7
o
 dia de Oficina Temática (16/12/2012) 

 

Bia: Amanha eu vou embora, aí é que faz mesmo. É aí que eu penso mesmo, como é que vai ser lá fora.   

João Paulo: Como é Bia que vai ser lá fora? Como é que vai ser lá fora? 

Bia: Não sei, tio! Eu tenho que pensar ai. Eu não sei, eu vou seguir em frente. Vou pensar muito não! Quem 

pensa muito, perde a cabeça.  

[...] 

Bia: Eu não sei, não. Eu vou seguir o rumo. Pensei ainda não no que eu vou fazer lá fora. Eu seguir meu rumo! 

João Paulo: Você está fazendo assim com a mão... Que rumo é esse? 

Bia: Vou seguir em frente! Vou seguir em frente... 

João Paulo: Não tem nem ideia de pra onde tu vai? 

Bia: Não, tio... Eu tenho ideia, sim! Eu vou pra minha casa, pra minha casa... da minha mãe.  

As jovens riem da brincadeira de Bia.  

Bia: Mas eu não sei o que é que vou fazer lá fora. Se eu vou parar de usar droga, se vai bater vontade. 

 

A ausência de um projeto de vida minimamente estruturado que pudesse nortear 

as trajetórias das socioeducandas egressas não foi exclusividade de Bia. Durante a oficina, 

outras jovens, ao falarem sobre seus futuros, também o faziam de forma vaga ou incipiente. 

Algumas diziam que iriam “trabalhar” ou “estudar”, mas de uma maneira abstrata.  o trecho 

interativo em questão, a perspectiva que Bia apresenta é a de “seguir em frente”.  

No SINASE, está proposto que é papel do atendimento socioeducativo auxiliar o 

jovem na construção de um projeto de vida que não incluía a reincidência em atos 

infracionais. Baquero, Lemes e Santos (2011), afirmam que a construção de projetos de vida é 

essencial na diminuição da vulnerabilidade de jovens egressos de medidas socioeducativas, 

uma vez que ampliam seus conhecimentos sobre a realidade e sobre si mesmos, em suas 

potencialidade e limitações, facilitando com que os socioeducandos possam construir projetos 

viáveis atrelados a anseios pessoais.  

Sobre o processo semiótico de cincunscrição, é importante frisar que nem todos os 

circunscritores possuem a mesma influência sobre as trajetórias desenvolvimentais. Como 

afirmam Rossetti-Ferreira, Amorim, Silva e Carvalho (2004), as relações de poder, de 

interesses e de desejos estruturam hierarquicamente os circunscritores, seguindo padrões 

histórico-culturais. O estudo dos “campos de sentido”, portanto, é de fundamental importância 

para a compreensão dos modos como atuam os processos de circunscrição, permitindo, 
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inclusive, identificar quais posicionamentos costumam ser disponibilizados na produção de 

sentido sobre si em determinados contextos.   

Se por um lado, não pude perceber grandes esforços da unidade no que diz 

respeito a um trabalho focado na construção de projetos de vida, por outro, como exposto 

durante todo o trabalho, discursos e práticas disciplinares se encontram bastante presentes. 

Desse modo, não considero ser coincidência que, ao prospectarem seus futuros, esteja mais 

evidente o que não querem ser – elas mesmas –, e uma ausência no que diz respeito ao que 

gostariam ou poderiam ser.  

O projeto pessoal das socioeducandas de “ser outra pessoa”, quando perpassado 

pelo discurso socioeducativo, ao mesmo tempo que indica sua atuação na perspectiva de 

reforma moral, evidencia os processos de estigmatização do jovem em conflito com a lei. 

Quando as jovens têm suas identidades rotuladas a partir da noção de delinquência, ao 

falarem que querem “ser outra pessoa”, na verdade, o que elas estão comunicando é apenas 

que não assumirão mais a posição de “bandido”.  

Mas, retirada a “posição-de-Eu-bandido”, que posição será assumida pelo “eu” no 

momento de falar sobre si   uais “posições-de-Eu” emergirão no horizonte do self? No 

discurso de Bia, não vemos novas “posições-de-Eu” surgindo em seu panorama pessoal. O 

projeto de vida, como parte integrante de uma proposta de socioeducação, teria como função 

facilitar a emergência de novas “posições-de-Eu” que se contrapusessem  s posições 

relacionadas com a “posição-de-bandida”, atuando no sentido de uma organização de self em 

“harmonia com a lei”.  

Silva (2003) afirma que o fortalecimento de qualquer posição não deve ser 

compreendido fora de um contexto de articulações com outras posições, com as quais 

estabelecem relações de subordinação e contradições. No caso específico do desenvolvimento 

subjetivo em situações de criminalidade, torna-se necessário considerar a complexidade sobre 

a qual tais posições se encontram articuladas.  

Os modos como se configura a rede de significados, em graus diferenciados de 

pluralidade no que se refere às possibilidades de significação, determinam a flexibilidade e a 

dinamicidade desse campo semiótico no seu papel conformador de elementos circunscritores. 

A partir de graus distintos de flexibilidade ou enrijecimento, a rede permitiria tanto a criação 

de novos significados como a continuidade e persistência de padrões de significação, 

reduzindo  o caráter multivocálico do self ao se descolar numa direção monológica 

(HERMANS, 2001b). 



192 
 
 

Em alguns casos, esse padrão pode inibir a capacidade da pessoa de desdobrar-se 

da situação, justificando ações e por vezes dificultando a (re)significação e a criação de novas 

formas de auto-descrição, posicionamentos e papéis, reificando comportamentos, sentimentos 

e ações, colocando a pessoa em uma determinada posição sobre a qual o controle e o 

agenciamento podem ser ainda menores (ROSSETTI-FERREIRA; AMORIM; SILVA; 

CARVALHO, 2004, p.84). 

Rossetti-Ferreira, Amorim, Silva e Carvalho (2004), afirmam que as significações 

sobre infratores e criminalidade se inserem numa arena de pouca dinamicidade. Seria 

oferecida pouca mobilidade para o sujeito, o que dificultaria inclusive seus esforços na 

tentativa de reposicionamento, considerando a natureza dialógica de circunscrição das 

“posições-de-Eu”. A ideia de “carreira moral” indica que em instituições totais, subjetividades 

são cristalizadas, no caso específico das prisões e dos centros educacionais, a partir de uma 

“identidade delinquente”.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta investigação esteve voltada para a compreensão das relações entre a situação 

específica de privação de liberdade e os processos de subjetivação de jovens submetidos a 

esse tipo de medida socioeducativa. O interesse por essa temática me conduziu a pesquisar 

sobre os possíveis impactos da experiência de privação de liberdade e da estigmatização do 

adolescente autor de ato infracional sobre o senso de “si mesmo” ou self  de sujeitos nesse 

contexto institucional.  

A percepção de que ainda há muito pouco de socioeducativo no atendimento 

destinado ao jovem em cumprimento de medida socioeducativa, foi o principal elemento 

mobilizador dessa pesquisa. Pesquisas acadêmicas, monitoramentos realizados por entidades 

de defesa de direitos de crianças e adolescentes e levantamentos feitos pelo próprio poder 

público denunciam a existência de um sistema socioeducativo, amplamente, violador de 

direitos de adolescentes. Ademais, minha vivência pessoal como profissional no campo das 

medidas socioeducativas também me suscitou uma série de questionamentos sobre a 

adequabilidade do atendimento realizado nos centros educacionais do Estado do Ceará.  

Como pesquisador, de maneira mais precisa, me inquietava a dúvida sobre a 

possibilidade de promoção de práticas, de fato, socioeducativas num ambiente institucional 

permeado por posturas assimétricas, práticas de violência e discursos estigmatizantes. Se a 

“ressocialização” estabelece como proposta primordial auxiliar o adolescente atendido na 

construção de um projeto pessoal que não incorra em reincidência na prática de delitos, o que, 

então, poderia haver de socioeducativo numa instituição que reforça sua condição de infrator 

a partir de práticas e discursos estigmatizantes? Como atuar de maneira facilitadora de novas 

trajetórias de vida possíveis com modelos de atendimento pautados por uma representação 

reificada desses jovens como “bandidos incorrigíveis”   

Os altos índices de reincidência dos jovens egressos de medidas socioeducativas 

na prática de novos delitos apontam para a grande ineficiência do sistema socioeducativo no 

alcance de seus próprios objetivos. Atribuo tal fracasso à não-superação de modelos de 

atendimento repressivos e de correção (ou reforma moral) nas unidades socioeducativas, que, 

ao invés de proporcionarem uma experiência socioeducativa aos adolescentes, têm 

contribuído para a reprodução de um cotidiano de violação de direitos e estigmatização dos 

adolescentes internos que só dificulta o seu processo de reinserção social.  
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A hipótese inicial de que os processos de estigmatização, por reforçarem a 

identidade de “bandido” dos socioeducandos, atuariam na contramão da proposta 

socioeducativa presente no SINASE, pôde ser confirmada pelas análises construídas 

referentes aos três pontos que elegi como foco desse empreendimento investigativo:  

a) o mapeamento da matriz sócio-histórica e da rede de significações;  

b) a interação discursiva como possibilidade da expressão do “si mesmo”;  

c) a dinâmica de organização do senso de “si mesmo” ou self.  

No que se refere ao primeiro objetivo, um primeiro ponto a ser destacado é a 

interação complexa entre os elementos da matriz e da rede presentes nos discursos e práticas 

socioeducativas que configuram o campo semiótico do Centro Educacional Aldaci Barbosa 

Mota. Ao invés da identificação de um modelo unívoco de atendimento socioeducativo 

norteador dos procedimentos técnicos e rotinas dessa unidade, o que observei foi um 

emaranhado polifônico de significações que fazem referência a modelos de atendimento 

socioeducativo característicos de diferentes períodos históricos.  

Um olhar sócio-histórico sobre a forma como o Estado tem se ocupado do jovem 

em conflito com a lei, nos leva a um entendimento dos discursos e práticas socioeducativas 

presentes na unidade a partir de uma coexistência de modelos de atendimento diferentes; de 

uma pluralidade de racionalidades e representações sobre o adolescente autor de delitos e 

sobre o atendimento socioeducativo (sua função social e objetivos institucionais).  

Ambivalências e contradições caracterizam o fazer da unidade pesquisada como 

um ambiente institucional polifônico em que elementos presentes na matriz sócio-histórica 

articulam-se dialogicamente na constituição de uma rede de significações impregnada por 

discursos sociais diversos (e, por vezes, contraditórios) relacionados ao “universo 

socioeducativo”.  as interações entre os atores da unidade era possível ouvir,  em um só 

tempo, “ecos menoristas” e “vozes humanitárias”, numa justaposição confusa, que 

impossibilitava categorizações mais simplistas. 

No primeiro bloco das análises, em que me detenho aos trechos retirados do diário 

de campo produzido no período das observações participantes, proponho uma apreensão da 

matriz sócio-histórica baseado em uma esquematização em que agrupo discursos e práticas 

plurais em dois eixos: o modelo repressor-correcional e o modelo pedagógico-corretivo. É 

importante observar que, em ambos os modelos, a ideia de correção ganha centralidade, 

diferenciando-se, entre si, pela maneira como propõem a “recuperação” do “jovem 

delinquente”.  
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No primeiro deles, os mecanismos repressivos de punição se concretizam nas 

técnicas de vigilância das condutas irregulares, do castigo e pelo isolamento nos dormitórios e 

na “tranca”. Pode-se dizer que é por meio dos procedimentos e rotinas conhecidos como 

“práticas disciplinares” que atos de violência são perpetrados contra as adolescente na 

unidade. Assim, como o centro educacional, um ambiente supostamente pedagógico e 

balizado pelos princípios do ECA e de acordos internacionais que defendem a dignidade de 

adolescentes, pode se configurar como um espaço de violência? Como discursos e práticas 

que atentam contra a dignidade desses sujeitos são tolerados, legitimados (e até mesmo 

estimulados) nesse contexto?  

Com as minhas observações, o que pude perceber foi a existência de uma estreita 

relação entre essa cultura de violência - expressa por situações de humilhações e agressões de 

toda ordem – e discursos e práticas que estigmatizam as socioeducandas a partir da ideia de 

uma “natureza delinquente”. Como atos de violência não podem ser cometidos de maneira 

aberta e despropositada dentro na unidade, os profissionais da instituição buscam legitimidade 

para essas ações com o argumento da “intenção pedagógica”. De forma precisa, é pelo 

estigma que a instituição encontra aceitação para a administração da violência como técnica 

de correção ou reforma moral. O rótulo de “delinquente” tem o efeito de torná-las 

“violentáveis”.  

Partindo da ideia de que há uma espécie de “essência má” a ser corrigida nas 

socioeducandas, instaura-se um clima de permissividade com as práticas abusivas de controle 

institucional. Dessa forma, é engendrado um ciclo perverso, em que o processo de 

institucionalização da jovem autora de ato infracional, ao mesmo tempo que é balizado pelo 

estigma de “bandido”, reforça sua representação no ambiente socioeducativo como 

“violenta”, “insolente” ou “perigosa”, posto que os mecanismos de repressão costumam 

encontrar algum tipo resistência por parte das internas. Como destacado em minhas análises, é 

sobre as jovens “rebeldes” ou “indisciplinadas” que as “práticas disciplinares” recaem com 

maior rigor e crueldade.  

A escolha pela realização dessa pesquisa numa unidade exclusiva de jovens do 

sexo feminino se deu em meio aos contrastes percebidos em visitas realizadas aos demais 

centros educacionais do Estado. A clara impressão de que o Centro Educacional Aldaci 

Barbosa Mota se diferenciava das demais unidades no que toca ao clima carcerário se 

confirmou em minhas investigações, porém, de nenhuma forma, esse fato é indicativo da 

ausência de processos de estigmatização e de outras “violências”. Minhas análises apontaram 
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para uma realidade socioeducativa em que atos de violência e disciplina se conjugam numa 

lógica corretiva que abriga e mascara opressões sutis.  

Sem sombra de dúvida, é no modelo pedagógico-corretivo que discursos e 

práticas dentro do Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota encontram maior ancoragem. 

Inclusive, faz-se importante salientar que certas posturas e procedimentos de rotina, como as 

vigilâncias, os castigos e os isolamentos (agrupados de início no modelo repressivo-

correcional), ganham uma roupagem disciplinar que tem possibilitado a manutenção desse 

cotidiano de violência. Nesse contexto  de internação, não se manifestam somente as práticas 

de violência mais óbvias, como agressão física, ameaças, humilhações, tortura, entre outras. 

Partindo de uma compreensão mais ampla sobre o fenômeno da violência, o que toma maior 

expressividade são suas formas sutis e subliminares que envolvem relações interpessoais de 

opressão, intimidação, medo ou terror e que resultam em privações e impactos negativos 

sobre o desenvolvimento das adolescentes.  

Os avanços referentes às garantias de direitos de adolescentes assistidos nas 

últimas três décadas contribuíram para a construção de uma realidade sócio-institucional em 

que a utilização da violência desmedida ou, puramente, punitiva não é mais tolerada nos 

centros educacionais. A racionalidade disciplinar impõe um estilo de exercício de poder 

pautado por um princípio econômico de aproveitamento dos corpos. Os dispositivos de 

disciplina-normalização, como explicitado no texto, não atuam pela via da repressão, mas da 

produção, exercendo um controle que vai muito além das interdições da conduta. Se trata aqui 

de um controle muito mais discreto, complexo e eficaz; um controle que se dá sobre as 

identidades que é, cotidianamente, operado mediante o sistema de “normas”.  

O paradigma socioeducativo de atendimento, se contraposto ao contexto de 

estigmatização e violência contra os jovens em cumprimento de medida de privação de 

liberdade, pode ser compreendido como um progresso em direção ao estabelecimento de 

padrões ético-humanitários que protegem a dignidade humana desses sujeitos. Contudo, ainda 

não tem sido possível pensar um atendimento socioeducativo dissociado da recuperação do 

“adolescente delinquente” com o objetivo de transformá-lo num jovem dócil para o trabalho 

socialmente útil. A fórmula presente na proposta socioeducativa, apesar de incorporar novos 

elementos, permanece com a meta obstinada de correção da delinquência.  

Como pontuado no texto, a rotina de atividades do Centro Educacional Aldaci 

Barbosa Mota reproduz um modelo de atendimento voltado para a reprogramação das 

adolescentes internas, objetivando a correção de suas tendências ilegais, indisciplinadas e 
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imorais. Tudo que possa ser considerado “violento”, “rebelde”, “agressivo”, “delinquente”, 

“indolente”, “transgressor” e “imoral”, características incompatíveis com a imagem de 

“menina direita”, deve ser, pedagogicamente corrigido, ao ponto de ser eliminado.  

Apesar de focada na supressão da identidade “autora de ato infracional”, a 

recuperação da adolescente em cumprimento de medida socioeducativa não se limita a esse 

aspecto. A máquina-corretiva “centro educacional” atua a partir de técnicas e métricas que 

visam à formatação da socioeducanda em “adolescente normal”. Entre as muitas engrenagens 

desse maquinário, optei por discorrer sobre as que mais se destacaram durante o período das 

observações participantes: a humanista-protecionista; a escolar-disciplinar-

profissionalizantes; a religiosa correcional ou de conversão; e, por fim, a heternormatizante ou 

homofóbica. De forma análoga à estrutura de uma máquina, tais engrenagens encontram-se 

interligadas, atuando de forma articulada de modo que se influenciam mutuamente.  

A compreensão de que a estruturação da matriz e da rede atuam de maneira 

circunscritora dos processos de significação do “si mesmo”, conduziu-me a investigar a 

maneira como os discursos e práticas modulam, a partir de mecanismos semióticos, a 

dinâmica organizativa do self. Se, inicialmente, eu partia da hipótese de que a estigmatização 

dos jovens em cumprimento de medida de privação de liberdade engendrariam modulações do 

self a partir de “posições-de-Eu” denegridoras como “delinquente”, “incapaz” e “violento”, 

após uma inserção mais acurada no Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota, chego à 

conclusão de que as práticas de violência e estigmatização presentes nessa unidade assumem 

especificidades ligadas à questão do gênero feminino.  

Os discursos e práticas socioeducativas presentes no Centro Educacional Aldaci 

Barbosa Mota estão permeados por mecanismos de controle que seguem uma lógica de 

“feminilização” da autora de delito. Ao adentrar no "mundo do crime", a criminosa vai contra 

a sua "natureza feminina", abdicando da sua condição de "mulher" tal como definida dentro 

da cultura patriarcal. Tendo a conduta do indivíduo criminoso, sido, historicamente, associada 

à agressividade, à transgressão e à força física – traços humanos, culturalmente, definidos 

como masculinos – estabelece-se o campo da criminalidade como um terreno, 

eminentemente, masculino. Posto dessa forma, afirmo que a jovem em conflito com a lei 

infringe, não só o código penal, mas também a lei heternormativa, uma vez que a 

criminalidade é posta como incompatível com o “universo feminino”.  

A decoração dos ambientes em tons de rosa e roxo, com arranjos florais, laços e 

corações; a preparação profissional para profissões, tipicamente, femininas, como 



198 
 
 
bordadeiras, costureiras, cabeleireiras, entre outras; a repressão de comportamentos 

homossexuais e uma permissividade com as práticas sexuais heterossexuais abusivas;  foram 

os principais aspectos analisados que apontam para existência de discursos e práticas 

socioeducativas associados a marcadores identitárias de gênero. O tratamento normalizador 

da delinquência se daria pela via das correções simultâneas da jovem deliquente e da jovem 

homossexual dentro de um fazer institucional híbrido. Se elas infracionam pela carência do 

"feminino" ou um excesso de "masculino", "feminilizá-la" se assemelharia, portanto, à 

"desdeliquentizá-la". 

No segundo bloco de análises, onde me detenho sobre os dados coletados na 

oficina temática, enfoquei as interações discursivas que expressam o “si mesmo” com análises 

referentes aos planos inter e intrasubjetivos. Primeiramente, interessado na dinâmica 

interativa interpessoal envolvida na organização do self  busquei analisar essas interações 

discursivas mediadas por instrumentos semióticos específicos. A música surgiu durante a 

oficina como ferramenta mediadora preferencial na atividade de falar sobre o “si mesmo”.  

Num primeiro momento, a música aparece como elemento de resistência e 

domínio utilizado pelas jovens para modificação do funcionamento dos encontros, de maneira 

tal que pudessem tornar aquele momento um espaço seguro de expressão de si mesmas. Outro 

ponto a ser destacado foi a utilização das músicas como artefato cultural facilitador da tarefa 

identitária de apresentação de si. O cantar deu oportunidade para analisar como as jovens se 

identificavam com os conteúdos das letras, assumindo personagens que mediavam a 

exposição de suas características pessoais diante de mim e das demais.  

Faz-se importante salientar que, ao se apropriarem das músicas, as jovens 

internalizavam seus significados e sentidos, tendo tais elementos da cultura grande efeito 

subjetivador. Elas não só internalizaram as canções no âmbito do domínio, mas também no da 

apropriação, transformando as letras de modo a imprimir conteúdos pessoais. Isso só 

corrobora com a noção de apropriação como um sistema dinâmico de internalização e 

externalização. Ao incluírem elementos pessoais nas letras das músicas, tornou-se explícito o 

fenômeno que evidencia, no plano externo, o processo de reconstrução interna das produções 

interpsicológicas, fornecendo-nos indícios importantes sobre a maneira como as jovens 

constroem percepções sobre si.   

A ferramenta-música, como produto da cultura, se configurou como fonte de 

esquemas de racionalidades e modos de interação entre as participantes que tiveram um efeito 

modulador sobre a maneira das jovens sentir, pensar e agir no mundo. De maneira mais 
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expressiva, a música foi utilizada para: demarcação de sua condição juvenil e para um 

ordenamento do sistema moral pessoal acerca do crime e da sexualidade. A utilização dessa 

ferramenta, ora acontecia a partir de mecanismos de apropriação, ora somente no âmbito do 

domínio, a partir de uma heterogeneidade enunciativa que revela a pluralidade de discursos 

sociais que fazem referência à juventude, à criminalidade e à sexualidade.  

Se por um lado, a música foi facilitadora da exposição de si mesmas diante das 

demais, por outro, devido aos ordenamentos morais presentes nas letras, no que diz respeito à 

criminalidade e à sexualidade, pode-se dizer que houve um constrangimento que as levavam a 

disfarçar alguns traços pessoais considerados reprováveis. A experiência do atendimento 

socioeducativo, por inserir as jovens em um processo peculiar de correção, termina por 

constranger as jovens a ocultarem tudo que as caracterizem como “bandidas”. Sobre   

sexualidade, recaem os silenciamentos do corpo e do desejo feminino, principalmente, quando 

a sexualidade e afetividade não se enquadram na posição heteronormativa.  

Tendo em conta tais processos circunscritores de “posições-de-Eu”, afirmo que a 

dinamicidade e pluralidade do “campo semiótico” do Centro Educacional Aldaci Barbosa 

Mota perde sua força, quando passam a ser subsumidos os conflitos e contradições inerentes à 

multiplicidade de configurações. Como decorrência das negociações simbólicas 

caracterizadas por relações desiguais de poder, torna-se reduzida a diversidade de 

significações possibilitada no ambiente socioeducativo. Desse modo, em decorrência dos 

ordenamentos morais evidenciados, tem-se que o falar sobre o “si mesmo” dentro da unidade 

assume formas, marcadamente, conformadoras. A estruturação da rede de significações a 

partir de uma matriz sócio-histórica que propõe um modelo de atendimento de cunho 

correcional acaba por restringir a pluralidade significativa empregada na interação discursiva , 

sendo recorrente a reprodução das “vozes sociais” por um processo de “ventrilocação”.  

Nesse ponto, ganha sentido pontuar a inadequação de tal modelo de atendimento, 

no que diz respeito aos objetivos da socioeducação. A repressão da “jovem delinquente” por 

meio de discursos e práticas institucionais que reforçam uma ideia de recuperação poderiam, 

efetivamente, facilitar processos de apropriação de valores e normas de boa convivência 

social? A partir das análises construídas nessa pesquisa, avalio que não. O que pôde ser 

constatado foi que o discurso corretivo atua sobre a reificação do “si mesmo”, ao invés de 

facilitar a construção de significados e sentidos que possam, realmente, auxiliar as 

socioeducandas na perspectiva de reconstrução de si. Como exposto nas análises, a 

“ventrilocação” se situa no âmbito do domínio e não da apropriação.  



200 
 
 

Sobre as interações discursivas, durante a oficina também se tornou clara a 

importância do Outro nos processos de organização do senso de “si mesmo”. Nos processos 

interacionais comunicativos facilitados na oficina, o que pude perceber foi que a atividade de 

falar sobre si mesmas, muitas vezes, ocorria de forma compartilhada. Esse fato torna-se 

significativo se levarmos em conta que a maneira como as produções discursivas se 

configuram no contexto interacional demarca os processos interpsicológicos de construção de 

conhecimento que passam a ser internalizados. Atentar para os aspectos de compartilhamento 

presente nas interações discursivas que facilitavam a expressão do “si mesmo” foi importante 

para compreender a relação entre a dinâmica de trocas interpsicológicas e o funcionamento 

intrapsicológico.  

Os estudos sobre o processo organizador do self tiveram como foco a dinâmica de 

negociações de papéis sociais, de posicionamentos e de “posições-de-Eu”, reforçando a ideia 

de que a existência de padrões culturais dominantes presentes na matriz sócio-histórica 

estrutura os campos interacionais na unidade. Nesse trabalho, busquei lançar luz sobre a 

articulação entre os processos diferentes de circunscrição relacionados ao gênero e à 

delinquência. Além da estigmatização do adolescente em conflito com a lei, puderam ser 

observadas uma série de relações de opressão de gênero impregnadas nos diálogos entre as 

“vozes” do self.   

As análises provenientes da oficina confirmam a hipótese de que a forma como se 

estrutura o diálogo entre “posições-de-Eu” no self carrega consigo os mesmos padrões de 

dominância presentes nas relações sociais. Uma vez que o modelo de atendimento correcional 

pressupõe um autor de delitos violento, de má índole ou imoral, pontuo que posturas 

institucionais de reforma moral acabam por realizar um poderoso investimento biográfico 

desqualificador sobre as socioeducandas. Discursos e práticas estigmatizantes, ao invés de 

facilitar uma transformação na hierarquia de “posições-de-Eu”, de maneira que a “posição-de-

Eu-bandida” fosse subsumida no panorama do self, atuam no fortalecimento dessa posição, 

dotando-as de pouca mobilidade no que tange aos processos de significação de si mesmas.  

Enquanto a “posição-de-Eu-bandida” assume lugar proeminente no self das 

socioeducandas, muito pouco foi observado no que se refere  s outras “posições-de-Eu” 

associadas à “delinquente recuperada”. Os esforços da unidade na promoção de atendimento 

socioeducativo focado na construção de projeto de vida são, realmente, inócuos. As análises 

destacaram a ausência de um projeto, minimamente, estruturado no discurso das internas que 

pudesse nortear suas trajetórias de vida fora do centro educacional. Não à toa, ao 
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prospectarem seus futuros, tenha ficado mais evidente o que não querem ser, demonstrando 

desconhecimento sobre o que gostariam de ou poderiam ser.  

Concluo, dessa maneira, que os modelos de atendimento socioeducativo pautados 

em discursos e práticas corretivas têm um efeito estigmatizador que mais reforça a identidade 

“antissocial” do que promove a emergência de “posições-de-Eu” no self que auxiliem as 

socioeducandas a assumirem condutas sociais que não as conduzam a reincidirem na prática 

de delitos. Considero que a instituição tem sido eficaz somente quando se trata de rotular as 

jovens em cumprimento de medida socioeducativa de privação de liberdade a partir do 

estigma do “menor infrator”, contribuindo de forma negativa com o processo socioeducativo.  

Acredito que esse trabalho assume um viés crítico ao denunciar à realidade de 

estigmatização e violência ainda tão presente no cotidiano dos centros educacionais do Estado 

do Ceará. Entretanto, sua maior contribuição, reside na constatação de que modelos de 

atendimento repressores ou corretivos em nada facilitam o processo de re-inserção social das 

jovens em cumprimento de medida socioeducativa. Ao contrário, discursos e práticas de 

reforma moral abrigam poderosos circunscritores que dificultam a emergência de “posições-

de-Eu-não-infratoras”.   

No decurso dessa pesquisa, muitos caminhos para futuras investigações foram 

abertos. A partir dos resultados encontrados, problematizações e questionamentos que foram 

suscitados nessa pesquisa, posso afirmar que as análises não foram conclusivas, nem se 

esgotam. Percebo que há muito ainda o que ser aprofundado no que diz respeito às 

articulações entre “gênero” e “criminalidade”. A temática do adolescente em conflito com a 

lei se estabelece como um campo que merece ainda muita atenção do ponto de vista 

acadêmico, principalmente, quando se trata do público feminino. Ainda são muitas as 

invisbilidades e violências sofridas por esse público.  

Considero que toda essa investigaçào esteve focada em determinar os impactos 

negativos dos processos de estigmatização sobre o self. Desse modo, confesso haver poucas 

contribuições práticas que indiquem caminhos para a superação de modelos de atendimento 

estigmatizantes. Não há proposições concretas sobre procedimentos e rotinas mais alinhadas 

aos princípios e normatizações presentes no SINASE. Também não me propus a investigar 

formas de se estruturar um atendimento socioeducativo capaz de flexibilizar os processos de 

circunscrição engendrados pelos discursos e práticas estigmatizantes.  

Acredito que pesquisas que abordem novas formas de realização do atendimento 

do adolescente autor de ato infracional, são fundamentais para o campo socioeducativo. Faz-
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se urgente o pesquisar sobre práticas socioeducativas que possam auxiliar os socioeducandos 

na construção de novas trajetórias de vida que os desvinculem do ciclo de violência que 

costumam estar inseridos. Há ainda muito o que se avançar rumo à proteção integral de 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa! 

Espero que essa pesquisa possa contribuir para provocar preocupações legítimas 

nos envolvidos com as proposições de políticas direcionadas ao público infanto-juvenil sobre 

a urgência de construção de uma nova realidade em nosso sistema socioeducativo em que os 

adolescentes atendidos tenham direito: a serem respeitados em sua dignidade e em suas 

singularidades; a terem suas potencialidades e talentos valorizados; a um atendimento que os 

auxilie na construção de novas perspectivas de vida que lhes faça sentido; a serem inseridos 

em um sistema de garantia de direitos que contribua para o fortalecimento de sua cidadania e 

autonomia pessoal. 
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