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RESUMO 

 

 

A centralidade desse trabalho é o Discurso da Proteção Integral, o qual se reveste em política 

de assistência destinada à criança e ao adolescente. O ponto de partida são as queixas de 

adoecimento de mães de adolescentes que respondem em juízo pela autoria de atos 

infracionais. Estas mães, ou por escolha afetiva, ou por força das atribuições que a elas lhes 

confere a maternidade, ou em resposta ao chamado da justiça, colocam-se ao lado do filho 

num engajamento tal que chega a formar uma parelha em peregrinação pelas instâncias do 

sistema de proteção jurídico-social – Delegacia, Ministério Público, Defensoria, Judiciário - 

tendo em vista o processo jurídico a que está submetido o adolescente. Em contato com as 

mães, identificamos uma narrativa de adoecimento, que levou o pesquisador a se apropriar 

dessa queixa para criar uma articulação com a política de atenção à criança e ao adolescente, 

supondo que ela produz um efeito contrário ao que pretende o texto da lei, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – efeito de sofrimento -, quando propõe um projeto político-

democrático que é universal porque dirige-se a toda criança e adolescente e reconhece a sua 

posição de sujeito de direitos. Na esteira dessa discussão, tem relevância as práticas jurídicas 

que movimentam o sistema de apuração de ato infracional de adolescentes para colocarmos 

em análise a Doutrina da Proteção Integral nos termos em que se consolidou no Brasil e o 

discurso de adoecimento, através do qual, a mãe do adolescente expõe sua dor e fala do filho. 

Abordaremos essas questões a partir de uma série documental produzida pela instância 

policial e jurídica, à medida que a dupla mãe/filho percorre o sistema, dando prosseguimento 

ao julgamento do ato. Esta série, em seu conjunto, dá forma ao Processo Judicial. 

 

Palavras-chave: adolescente; ato infracional; queixas de adoecimento; mãe; série documental; 

política de proteção integral. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The main issue of this monographic paper is the Discourse of Full Protection which assumes 

the form of a policy of assistence aimed at children and adolescents. The starting point of this 

analysis are the complaints of sickening of mothers whose adolescent sons and daughters 

respond before the Justice for the practice of infractions. These mothers, whether by affective 

choice or as an obligation self imposed by motherly feelings or yet when summoned by the 

Justice, join their sons and daughters throughout the various instances of the social and legal 

systems of protection - Police, Public Ministry, Public Attorney, Justice - following the 

different acts of the legal procedures to which the adolescent is subject. Once in contact with 

these mothers we identified complaints of sickening that led this researcher to link these 

complaints to the policy towards their child and adolescent sons and daughters. This policy is 

supposed to result in the opposite effect – suffering – as compared to the intention contained 

in the law, the Statute of the Child and the Adolescent. The Statute proposes a universal 

democratic program since it is directed towards all child and adolescent and recognizes them 

as individuals. In this context, the legal acts which ignite the prosecution system become 

relevant to analyze the Full Protection Doctrine under the terms it is consolidated in Brazil 

and the sickening discourse through which the mother of the adolescent expresses her pain 

and speaks of her son or daughter. We will approach these issues based on document series 

produced by the police and legal instances throughout the different stages of the prosecution 

procedure, which end in the judgment of the infraction. These series, as a whole, are called 

the Legal Process. 

 

Key-words: adolescent; infraction; complaints of sickening; mother; document series; Full 

Protection Doctrine. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Inicialmente, nosso interesse era investigar o fenômeno do adoecimento das mães 

de adolescentes que respondem na justiça pela prática de ato infracional, buscando categorizar 

as formas de adoecer de que tratavam suas queixas, estabelecendo algum nexo causal com a 

vida do filho, o adolescente infrator ou o adolescente em conflito com a lei, pois essas mães se 

apresentavam, no contexto do judiciário, adoecidas, sofridas e com a obrigação, prevista em 

lei, de responder pelo comportamento do filho. 

Essa primeira intenção, desde já, pressupunha uma abordagem em que a doença 

aparecia como consequência de um modo especial de ser mãe, porque estaria lidando com um 

tipo de adolescência que a princípio também exigia cuidados especiais, uma vez que 

comportava uma carga a mais de sofrimento que seria lidar com o aparato policial e judicial 

com o qual o filho passa a se envolver em razão de sua conduta. Nossa intenção seria abordar 

essa relação mãe- adolescente - judiciário, buscando a compreensão do adoecimento materno, 

com ênfase nos tipos de doença que poderiam aparecer.  

Nada mais confortável. Trataríamos de um tema que se cruza com outras questões 

como família, adolescência, sofrimento, exclusão social, judicialização, política de atenção do 

Estado à infância e à juventude, sem, no entanto, desenvolver essas articulações ou mesmo 

contextualizar os discursos e as práticas construídas em seu entorno, apenas recaindo na 

tradicional abordagem, segundo a qual o funcionamento familiar é causa de um tipo de 

adolescência, aquela que se apresenta numa posição social de marginalidade por viver em 

conflito com a lei, muito embora fazendo uma leitura inversa da questão. Nesse caso, o 

adoecimento não somente encontra-se lá, na família, conforme a crença social difundida, 

como também a sua causa já está determinada, e esta seria os danos morais provocados pela 

presença de um adolescente com um modo de vida que o coloca sob o olhar sancionador da 

justiça infanto-juvenil, e, em sendo assim, pensávamos investigar se haveria algum tipo de 

queixa mais específica por este adoecimento advir desse lugar: o de mãe de adolescente autor 

de ato infracional. É possível que o adolescente passasse a responder por mais esta acusação: 

a do adoecimento da mãe. 

Essa posição do pesquisador diante do objeto de estudo significou uma primeira 

perspectiva do que vem a ser a relação sujeito/objeto dentro do campo da produção do 

conhecimento, ficando subentendida a ideia de que o objeto estaria pronto à espera que o 

pesquisador apenas o revele, transpondo para outro nível de linguagem, a relação que já 
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estava posta sobre ele, por exemplo, o adoecimento da mãe no trato com o infrator. Nesse 

fazer, estava implícito o uso de uma abordagem a-histórica, pois o máximo de 

contextualização a que eu me permitia seria localizar a relação mãe-filho dentro da instituição 

judiciária. E, por sua vez, esta instituição teria sua contextualização assegurada apenas por 

citar que sua atuação se dá dentro das prerrogativas do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Todos os elementos da análise adquirem um quê de naturalização, pois basta nomeá-los para 

seu sentido se materializar numa relação de correspondência com o real: Juizado da Infância e 

da Juventude e a Política da Proteção Integral. 

Trata-se de uma posição contaminada pelo fazer-profissional de duas décadas, 

antes sob o código menorista, e hoje, sob o Estatuto, que nos fez acreditar que, embora 

havendo mudança na lei, não necessariamente teria que haver mudança quanto às crenças e 

ideologias que dão substância a este fazer dentro do sistema de proteção jurídica, posto ainda 

permanecerem as boas intenções, as quais passam a ser reforçadas pelo sentido da proteção, e 

pelo propósito de contribuir para o projeto de construção da cidadania do adolescente. E mais, 

porque o fazer-profissional tinha ares de resistência à política de Estado, desde que se 

alternava com uma militância em movimentos sociais. 

Acrescentemos a esta heteronomia do pensamento certo constrangimento por se 

tratar de um tema – o sofrimento ou o adoecimento – que parecia destoar do propósito do 

mestrado, por, aparentemente, dizer respeito às individualidades ou a uma corporalidade em 

sua opacidade biológica, o que demandou certo gasto de energia para conviver com a escolha. 

Desdizendo essa impressão, Arlete Farge, ao se interrogar sobre o lugar que a história 

concede ao sofrimento e aos recursos a que se lança mão, como gestos e palavras, que via de 

regra servem para exprimi-lo em sua intensidade, para “suportá-lo ou negá-lo, heroizá-lo ou 

lamentá-lo”, diz que estes recursos “não figuram como um objeto pleno sobre o qual refletir e 

como algo que entra em interação com os acontecimentos, [embora haja] sistemas relacionais 

e culturais que fazem das palavras de sofrimento um mundo a compreender, e não um dado 

inevitável”. (FARGE, 2011:14-15). 

Mas, eis que surge um novo modo de apreensão do objeto, razão porque foi 

construído um capítulo sobre envolvimento/alienação diante da realidade em estudo. Este 

capítulo representa uma forma de exorcizar as visões já naturalizadas que impregnam o fazer 

cotidiano do profissional, e, que, se deixadas livres, por extensão, contaminariam a relação 

sujeito/objeto no ato de produção de conhecimento. A ideia era a desconstrução da primeira 

abordagem. O que também demandou um esforço de pesquisa e certo gasto de energia.  

E o que foi posto em seu lugar? 
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A indagação sobre o adoecimento persistiu, pois causava estranheza seu 

aparecimento em um contexto de investigação jurídica de ato infracional. Mas, agora, 

tentamos capturar este discurso, não a partir da análise das formas do adoecer, mas dentro de 

uma perspectiva política, retomando sob outros termos a indagação anterior: seria o 

adoecimento uma contra-reação ao discurso da proteção integral? 

Desde que atribuímos uma dimensão política ao discurso do adoecimento, 

passamos a pensá-lo como uma denúncia de algo que não vai bem, não no núcleo familiar, 

como tendemos a acreditar, mas na Política de Estado de Atenção ao Adolescente. 

Procuramos então nos apropriar do adoecimento, tomando-o como uma resistência política. 

Para isso, buscamos reconstruir a história da assistência às crianças e adolescentes no Brasil, 

quando então percebemos que a assistência tinha um cunho moral e não jurisdicional, 

introduzindo-se esse caráter jurídico a partir do ano de 1927, com a publicação do primeiro 

Código de Menores. 

Vimos que essa história construiu dois tipos de assistência porque também a 

população infanto-juvenil era concebida sob duas perspectivas: a criança e o adolescente 

pobre e abandonado a quem se destinava uma política protetiva e preventiva de cunho 

higienista, e aqueles que se apresentavam com práticas de infrações penais, cuja intervenção 

exigia uma política correcional baseada em uma abordagem terapêutica e educativa, estando 

ambas as concepções fundadas na ideia de uma família adoecida, capaz de produzir 

indivíduos perigosos à vida em sociedade. 

Do mesmo modo, vimos que esta dualidade de percepções e concepções é 

prevalente no tempo, desde que, embora fazendo uso de outra terminologia, permanecemos 

com a categoria de criança e adolescente em situação de vulnerabilidade e risco social e 

pessoal e o adolescente autor de atos infracionais, cuja abordagem processual resulta em uma 

criminalização do ato, inclusive com possibilidades de aprisionamento, ou internação, 

conforme termo utilizado pelo Estatuto. Tais arranjos são ainda intercambiáveis,  uma vez que 

cada um desses papéis cria o seu duplo, ou uma virtualidade, em que o abandonado é visto 

como um criminoso em potencial e o criminoso seria aquele abandonado do passado. 

E por que tratar das mães dos adolescentes? Penso que aí entram questões como 

resgatar uma dívida, restituindo a estas mulheres suas falas, que muitas vezes se perdem em 

nossos registros particulares e nos arquivos processuais. Ou então restituir-lhe um lugar nessa 

história, que só aparentemente é do seu filho, porque também somente a aparência nos faz 

pensar que a “força da lei” recai apenas sobre ele, arrancando-lhe sua biografia pessoal para 
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dar significação ao ato infracional. Na verdade, também incide sobre a mãe, carregando junto, 

a história de sua família para enredá-la nessa trama de poderes. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa pretende desenvolver uma reflexão sobre a política de proteção 

integral segundo os termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, tomando as queixas de 

adoecimento de mães de adolescentes que respondem juridicamente pela autoria de atos 

infracionais como ponto de partida.  

Essas mães comparecem ao Juizado da Infância e da Juventude, 17ª Vara Civil, 

mediante exigência legal, com o fim de acompanhar o filho durante as audiências de instrução 

e julgamento, as quais fazem parte dos trâmites instaurados para a apuração da autoria desse 

ato. Esclarecemos que o ato infracional a que se refere o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei Federal 8069/90, não está além nem aquém dos tipos de conduta criminal 

que se encontram classificados e hierarquizados no Código Penal Brasileiro, o que desde já 

anuncia algum grau de aproximação entre os dois
1
.   

Há uma correspondência entre o ato infracional e a conduta descrita no Código 

Penal, embora o adolescente seja considerado inimputável, isto é, em nome de sua condição 

especial de pessoa em desenvolvimento, ele não teria, à semelhança do adulto, total 

discernimento das consequências do seu ato. Assim, o Estatuto não segue o Código Penal 

quando se trata da penalização do adolescente, este sofre a aplicação de medidas 

socioeducativas que têm um caráter compulsório e educativo, havendo consequências caso o 

adolescente não cumpra as determinações judiciais
2
.  

O “acompanhar o filho” a que nos referimos tem um sentido peculiar, sendo que 

coloca essa mãe em um lugar especial pelas responsabilidades que a lei lhe atribui, as quais 

não destoam das designações culturais já naturalizadas como sendo próprias do ser mãe, tanto 

em relação ao dever de fazer o filho cumprir as determinações judiciais, tendo em vista os 

procedimentos jurídicos que dão forma ao julgamento de seu ato, e por estar implícita certa 

ligação de causa e efeito entre as mazelas do filho e o modo como a família estaria se 

                                                 
1
 Art. 103 Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. 

2
 Art.112 Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as 

seguintes medidas: I - advertência; II - obrigação de reparar o dano; III - prestação de serviços à comunidade; 

IV- liberdade assistida; V - inserção em regime de semiliberdade; VI - internação em estabelecimento 

educacional; VII - qualquer uma prevista no art. 101, I a VI. 

Art. 101, I a VI: I – encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; II – 

orientação, apoio e acompanhamento temporários; III – matrícula, frequência obrigatórias em estabelecimento 

oficial de ensino fundamental; IV – inclusão em programa comunitário ou oficial, de auxílio à família, à criança 

e ao adolescente; V – requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou 

ambulatorial; inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 

toxicômanos. 
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conduzindo perante o exercício parental, estando a mãe figurando como personagem central 

de um enredo do qual pode resultar filhos socialmente “normais” ou “desviantes”.  

Esse lugar designado à mãe ganha mais visibilidade em razão também das 

circunstâncias de vida que, às vezes, impõe o afastamento daquele que ocupa o lugar de pai, e, 

em sendo assim, este se desobriga das responsabilidades que a função lhe incumbe, ainda que 

o texto da lei os coloque, ao pai e à mãe, em posição de igualdade quando se trata de decidir 

sobre o filho.  

Assim, para justificar a razão de ser de um trabalho em que o termo “família” 

designa apenas o referente “mãe”, é importante considerar que nos processos trabalhados as 

queixas foram manifestadas por mães, valendo dizer que houve momento em que o pai, ao 

falar do sofrimento que a conduta do filho provoca na família, sinaliza para o estado de 

adoecimento da mãe. Não há interesse em qualificar teoricamente a condição da maternidade 

ou do feminino para sustentar a menção às mães, salvo quando tal qualificação aparece pelas 

práticas do judiciário. 

O sentido do termo “acompanhar”, que interessa ao presente trabalho, quer, então, 

significar a formação de um par mãe/adolescente que faz uma peregrinação, respondendo às 

inquirições das instâncias que compõem o sistema – Segurança Pública (patrulhamento, ação 

policial a partir de chamadas e, sobretudo, Delegacia Especializada), Ministério Público, 

Defensoria, Juizado – e que dão suporte aos mecanismos institucionais de apuração de atos 

infracionais atribuídos a adolescentes. 

Dentre as instâncias acima relacionadas, nossa atenção também está voltada para 

o Núcleo Técnico Operacional do Juizado, que tem como atribuição, disposta em lei pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente
3
, a elaboração de laudos para subsidiar as decisões do 

juiz quando da aplicação da sentença, ou outra decisão que porventura ele venha a tomar 

diante do caso, quando esta requer uma apreciação de um saber-técnico especializado voltado, 

por exemplo, para os aspectos sócio-pessoais. Ao fazer o registro desse setor, a intenção é 

demarcar o lugar que fez brotar a ideia desse trabalho. 

Trata-se de um lugar que serviu de observatório e, por assim dizer, dota-se de uma 

aura especial porque dá ao observador a vantagem de aproximar-se do objeto, de misturar-se 

com ele, enxergá-lo em sua interioridade sem, no entanto, sair de uma estratégica 

exterioridade que permitirá acompanhar as diferentes modulações que assume este objeto, em 

                                                 
3
 Art. 151 – Compete à equipe interprofissional dentre outras atribuições que lhe forem reservadas pela 

legislação local, fornecer subsídios por escrito mediante laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim 

desenvolver trabalhos de acompanhamento, prevenção e outros, tudo sobre a imediata subordinação à autoridade 

judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico. 
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função da posição que se toma diante da questão colocada para análise nesse trabalho: uma 

mãe que expressa adoecimento em meio às práticas jurídicas que têm como fundamento o 

princípio da proteção integral e da prioridade absoluta quando o que está em jogo são os 

interesses do adolescente, neste caso o adolescente com autoria de ato infracional. 

Desse lugar, pudemos acompanhar o funcionamento de toda a rede de assistência 

social e jurídica que o poder público destina a esse adolescente, que não por acaso sempre 

comparece acompanhado de sua família, em geral, de sua mãe, que surge com um modo 

especial de falar, às vezes, sem se dar conta do que está dizendo, da política de atendimento. É 

através de sua vida sofrida e das dores vividas ao acompanhar este filho por entre as 

instâncias que participam, desde o nascedouro, do julgamento da conduta do filho até a 

decisão sobre o seu destino, que a mãe fala da política, ainda que esse destino tenha uma 

duração efêmera ou duradoura, o que é vivido de um jeito ou de outro, a depender do tipo e do 

tempo atribuído à sentença aplicada, o que envolve a duração de sua vinculação com o 

judiciário ou com a rede de proteção e assistência.  

O Núcleo é o setor em que as mães, e o próprio adolescente, são ouvidos em 

entrevistas, recurso a que o psicólogo, ou o assistente social da equipe, recorre para obter as 

informações necessárias à caracterização de uma história de vida, e com isto poder 

confeccionar os laudos psicossociais que instruem o processo ao qual responde este 

adolescente. Fala-se então do vivido na intimidade. Fala-se, quase sempre, com um tom 

queixoso sobre um modo de vida sofrido que traz certas formas de adoecimento. E porque se 

fala sobre isso por meio de suas queixas, vemos ganhar materialidade, assim como ganha 

materialidade um fantasma, se isto fosse possível, o Estado e seus segmentos de 

representação: o mundo jurídico (Ministério Público, Defensoria, Juiz e seus auxiliares 

técnicos); a polícia especializada no trato da questão, bem como o mundo familiar e a 

sociedade, ou seja, o tripé que, em última análise, tem a responsabilidade de fazer vingar a 

política de atendimento ao adolescente e seu princípio condutor, o da Proteção Integral, no 

Judiciário.  

Esta narrativa da mãe mobiliza um questionamento sobre o que se está falando 

através dessas queixas de adoecimento, se seria possível articulá-las com o que poderia 

representar para estas mães a relação com o mundo jurídico, quando este a convoca para 

responder pelo comportamento do filho. Até que ponto é possível transformar este adoecer, do 

qual se queixam as mães, num portal de acesso a este jurídico e, por seu intermédio, 

aproximarmo-nos da política de atendimento à criança e ao adolescente pelo viés da 

criminalização do seu ato?  
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Dar visibilidade a estas queixas nos acena para o projeto político do qual o 

Estatuto se mostra impregnado, que é a construção da cidadania como modo de vida plena. E, 

em sendo assim, quem nos diz quem é e quem não é cidadão? Que destino é reservado àquele 

que não se eleva a esta categoria? 

Associar cidadania a uma condição “vida plena”, traduz um esforço de idealização 

do próprio exercício da cidadania, considerando que nela está implícita duas dimensões do 

viver em sociedade, a dimensão política e a dimensão civil, às quais uma terceira, “a 

dimensão social” (SÊDA, 1995:16), é acrescentada, estando presente em todas elas, aquilo 

que confere o princípio de liberdade e de autonomia ao homem, que é a expressão de um ato 

de vontade. Uma vontade que ora se apresenta a partir de sua natureza pública, ora em seu 

caráter privado, mas sempre representando uma exigibilidade de direitos.  

A ênfase em torno de um setor específico do juizado, o Núcleo Técnico 

Operacional (NTO)
4
, acontece em nome de chamar atenção para o fato de as queixas de 

adoecimento terem sido identificadas inicialmente neste setor, quando da realização das 

entrevistas para a elaboração das perícias: não se pode perder de vista que o Núcleo faz parte 

de um Sistema de Garantias dos Direitos do Adolescente, estes instituídos pela Doutrina da 

Proteção Integral, do qual faz parte todo arranjo institucional que o adolescente percorre: a 

Delegacia, o Ministério Público, a Defensoria e a instância judiciária propriamente dita, todos 

representantes da Proteção Jurídico-Social. 

Para desenvolver esta pesquisa foi reunido um conjunto de documentos, os quais 

foram confeccionados ao longo do percurso jurídico
5
 da dupla mãe/filho, compondo o 

processo judicial, a exemplo das peças processuais elaboradas pelo núcleo psicossocial do 

juizado (o Núcleo Técnico Operacional), pela Delegacia Especializada, Ministério Público e 

Defensoria, ou advogado constituído, bem como seu produto final, ou seja, a sentença 

judicial. 

Os documentos tiveram como crivo de escolha, isto para sua inclusão na análise, 

aquele em que a mãe se faz presente. Sua presença é mais evidente no laudo psicossocial 

quando do exame de traços de personalidade e da vida social do filho, envolvendo aqui 

aspectos de sua escolarização, de sua vida de trabalho e do uso do seu tempo de lazer, e, na 

                                                 
4
  O Núcleo Técnico Operacional – NTO - é o setor que integra a equipe técnica prevista pelo Estatuto em seu 

art. 151. Esta designação surgiu com o ECA, porém, em termos de funcionamento vem a ser uma extensão do 

Núcleo de Liberdade Assistida instituído pelo Código de Menores de 1979. Este Núcleo era composto por 

profissionais do serviço social, da psicologia e da pedagogia, também desenvolvendo um trabalho de 

acompanhamento e orientação e de elaboração de perícia psicossocial, muito embora comportando uma equipe 

mais diversificada que a atual, pois contava com a presença de um pedagogo. 
5
  O percurso jurídico da dupla mãe/adolescente será descrito no segundo capítulo, à página 64, tomando como 

referência o Estatuto em sua Seção V que trata da apuração de ato infracional. 
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Audiência de Apresentação, momento em que ela é formalmente convocada para depor sobre 

seu filho, trazendo, do mesmo modo, aspectos de sua vida familiar e social, sendo arguida 

também no sentido de esclarecer se a sua posição de autoridade encontra-se preservada e se é 

capaz de regrar a conduta do adolescente. Os modelos dos documentos que serão analisados 

na qualidade do registro da peregrinação da mãe no âmbito do Sistema de Proteção da Criança 

e do Adolescente, estão organizados no Anexo 2, e estão ordenados conforme a sequência da 

trajetória do par mãe/adolescente.  

Esse material, de natureza empírica, é a fonte de discussão em torno da qual será 

abordado o núcleo da problematização que interessa a esse trabalho – a política de proteção ao 

adolescente operada pelo Estado -, sendo também, a senha de entrada para as formulações 

teóricas que estarão de tal modo entranhado no corpo das discussões que, embora constituídas 

de matérias distintas, realidade empírica e realidade significada, ambas participam com 

igualdade de condições, da construção do nosso objeto de estudo.  

As discussões serão organizadas em quatro capítulos.  No primeiro capítulo será 

discutida a questão que atravessa este trabalho: a política de atenção à criança e adolescente, 

com ênfase na questão do adolescente em conflito com a lei, apresentando um referencial 

histórico dessa política no Brasil, suficiente para introduzir os paradigmas que serviram de 

fundamentação a esta política em seus primeiros momentos de formulação com a perspectiva 

menorista, e o discurso com o qual ela se apresenta na atualidade a partir do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  

O segundo capítulo estará voltado para a descrição do campo de trabalho, de 

modo a caracterizar o percurso que a parelha mãe-adolescente segue por entre o 

encadeamento de etapas que faz surgir distintos personagens, cada um cumprindo um ritual 

também diferente durante a apuração do ato infracional atribuído ao adolescente. Também 

neste capítulo, apresentaremos a ferramenta de pesquisa utilizada para o desenvolvimento 

desse estudo, a análise de documentos, através de uma breve discussão que permita atentar 

para a legitimidade dessa ferramenta dentro do campo da psicologia social. 

Será aberto um parêntese sobre as implicações do lugar do pesquisador, que, antes 

de assim se posicionar, fazia parte do corpo técnico do juizado. Portanto, tem o seu olhar 

sobre a problemática da criança e do adolescente contaminado pelas injunções da instituição 

na qual exerce a profissão de psicóloga. A questão é: como produzir a estranheza necessária 

para o exame crítico das práticas ali desenvolvidas? Sobre esse ponto, pensamos que a 

academia, através desse trabalho de pesquisa, poderá representar o terceiro da relação que 
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permitirá o distanciamento entre os dois pólos - pesquisador e objeto de estudo – e assim 

permitir a desnaturalização do instituído pelas práticas envolvidas na atuação profissional. 

No terceiro capítulo, a discussão prosseguirá problematizando, agora, a questão 

do adoecimento, formulando-a através do campo da antropologia, com Laplantine e outros, da 

psicanálise, com Freud, da sociologia, com Boltanski, da história, com Farge e outros, e 

também da filosofia, tomando como referência o conceito de vida em Canguilhem.  

Este percurso teórico nos interessa em razão de que, ao ultrapassar o adoecimento 

dentro da perspectiva intrapsíquica, queremos fazer uma aproximação com o objetivo desse 

trabalho que é considerar que a narrativa do adoecimento trazida pelas mães possa consistir 

em um ato de fala que configura uma reação à correlação de forças que se cria diante do 

discurso/prática oficial. Este apresenta o infrator como produto de uma família, sem 

considerar o adoecimento das estruturas do campo social, enquanto o discurso da mãe, 

embora sem intencionalidade, ou mesmo sem a tomada de consciência da questão, “sente” 

que o motivo não está nela própria ou no funcionamento familiar, mas em outro lugar, do qual 

não se percebe excluída, pois também sente os efeitos nela própria, ao se perceber adoecida. 

O quarto capítulo discorrerá sobre os documentos, fazendo aproximações com o 

corpo teórico desenvolvido nesse estudo no tocante ao adoecimento e à interpretação que a ele 

pode ser dado dentro do sistema de apuração de ato infracional, mas sem perder de vista o 

curso processual. Sabe-se que para cada movimento que é dado ao processo, um documento é 

produzido, sendo que neste caso, nos ocupamos daquele corpo documental que fala da 

passagem, explícita ou subentendida, da dupla mãe/adolescente pelas instâncias do sistema, 

estando estes documentos configurando as próprias categorias de análise. 

Em outras palavras, o curso e o discurso do processo é que enuncia o 

adoecimento, sendo este o recurso encontrado para deixar que o adoecer e as implicações que 

dele advém, sejam retirados de dentro do sistema de apuração pela via dos documentos. A 

intenção é deixar que os documentos informem sobre a maneira como se efetiva a política de 

atenção ao adolescente em conflito com lei, ao acompanharmos alguns procedimentos da 

Ação Socioeducativa Pública movida pelo Ministério Público contra esse adolescente, pois 

estamos considerando que os conflitos estarão se manifestando na própria estrutura do 

documento. 

É nesse sentido que dizemos, de acordo com Foucault (2009), que o documento 

monumentaliza a história, que faz falar, ali naquele espaço onde uma vida singular, que não 

deixa de ser uma vida coletiva, foi posta em julgamento, as vozes que expressam esse 

acontecimento, sabendo-se de antemão que o cruzamento dessas vozes não se dá em uma 
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linearidade, considerando que são regidas por um poder inequívoco – o Estado materializado 

na figura do Juiz e do Promotor.  

A intenção é discutir a questão: a que corresponde o enunciado do adoecimento, 

quando este extrapola os limites da esfera doméstica e se expressa em uma arena 

político/institucional, com o aparecimento do par mãe/adolescente e seu percurso pelas 

instâncias do sistema? Teria somente como finalidade a construção da posição de vítima e 

assim manipular o perdão das mazelas que a mãe e seu filho vivem em sua individualidade, 

em sua intimidade?  Ou podemos pensar o contrário, e entendê-lo como uma forma de reação 

que mais se aproxima de uma resistência a uma política de atenção que mais comunga com a 

vivência de um sofrimento do que propriamente com a promessa de uma cidadania? 

Com a realização do trabalho, sem a pretensão de um fechamento das 

interrogações aqui apresentadas, retomaremos os argumentos utilizados em sua elaboração, 

fazendo um rearranjo dos mesmos em busca de desvelar “o não-saber” que permanece na 

sombra, rondando, com a força de condicionar as práticas sociais.  
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1 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - O PRINCÍPIO DA 

PROTEÇÃO INTEGRAL  

 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, foi promulgado em 

julho de 1990. É tempo de celebração, pois a intenção é manter o sentido da novidade, apesar 

de o Estatuto ter “alcançado a sua maioridade”.  

A referência a um presente em constante comemoração serve como estratégia para 

manter na pauta do dia, e na memória, a existência de uma lei que reorganiza o trato com a 

criança e o adolescente, e aqui estamos falando da família, da sociedade e do Estado. Mais 

especificamente, estamos falando também do conjunto de práticas e saberes que, em um 

movimento de fluxo e refluxo, se constituem e se articulam para modelar ou modificar o 

conjunto das instituições que lidam com a infância e a juventude, visando sua adequação a 

uma nova realidade que a norma regula no campo social e humano. 

Mas, essa mesma estratégia incita outra reflexão, em termos de que algo ainda 

falta para uma efetiva consolidação dessa lei, daí a ideia de um “eterno começo” e o sentido 

da constante comemoração. Na verdade, resta saber se o que temos consolidado é a lei que 

interessa ao país ou haveria um outro código, o verdadeiro, que vive à sombra, à espera de um 

reconhecimento. Parece que houve uma captura do Estatuto. Este permanece preso às 

armadilhas de uma moralidade sobre a qual se construiu a história da infância e da 

adolescência no Brasil, cujo conteúdo sempre esteve impregnado de uma ideia salvacionista, 

conforme termo utilizado por Rizzini (2011) para referir-se a política de Estado em torno 

desse público infanto-juvenil durante os primeiros anos de instauração da República no país.  

Por fim, mesmo em tempos de Estatuto, cuidar da menoridade continua sendo uma questão 

que ainda apela para a boa-vontade da nação, razão porque o Estatuto não se consolidou 

conforme o esperado. 

É disso que trata esse trabalho: até que ponto a criança ou o adolescente estaria 

assumindo a posição de sujeito de direitos, e, com isso, deixando de existir apenas no plano 

da abstração, ou da formalidade da lei, para ganhar realidade material no mundo dos homens? 

A crítica que se faz é que ainda persiste uma fixidez da prática tutelar, disciplinar 

e discriminatória da Doutrina da Situação Irregular da qual o Código de Menores de 1979 é 

representante, pois se acredita que a Doutrina da Proteção Integral não se efetivou de fato, 

sobretudo no trato do adolescente em conflito com a lei. Isto porque, na medida em que se 

mantiveram dois tratamentos diferenciados para a adolescência, a que tem os direitos violados 
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e a que viola os direitos, criando por seu turno, dois tipos de adolescentes, e, dentro desse 

segundo grupo, diferentes níveis de periculosidade, cabendo inclusive o aprisionamento, o 

sentido da criminalização penetra nos meandros da Doutrina, fazendo reaparecer os 

dispositivos institucionais e estigmatizantes que eram próprios da tradição menorista.  Importa 

reconhecer, fazendo referência a Passetti, que “mesmo considerando a prisão um ‘mal’, os 

reformadores, paradoxalmente, não se opuseram à introdução do seu modelo como corretivo 

comportamental ou como educador para jovens infratores” (PASSETTI, 2004:356). 

O que nos diz sobre isso as práticas jurídicas postas em análise nesse estudo? Em 

que medida a norma protege e garante os direitos, permitindo à criança e ao adolescente, um 

“desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência” – art.7º (ECA). O 

que é preciso para torná-la um instrumento de exigibilidade? Nesse capítulo, pretendemos 

introduzir um pouco da história da política de atendimento à criança e ao adolescente e assim 

acompanhar a variação da lei sobre a questão, e o efeito dessa variação mais precisamente no 

sistema de proteção jurídico-social. 

 

 

1.1 A Menoridade entre a Moral e o Jurídico 

 

 

O texto do Estatuto é “revolucionário” na medida em que recupera um projeto que 

é próprio do mundo ocidental, ao menos desde a modernidade, que é o reconhecimento da 

criança e do adolescente como sujeitos de direitos simplesmente por participar da comunidade 

humana, reconhecendo uma igualdade na alteridade, conforme lembra Renaut (2002). Nesse 

sentido, o estatuto estaria formulando um contraponto com a concepção de menoridade que 

remete à ideia de uma incompletude porque faltaria a estes de menor idade, autonomia para o 

exercício da vontade ou mesmo para fazer uso público da razão, condição essa necessária para 

o exercício da cidadania, razão porque não seria possível responsabilizá-los pelas 

consequências dos seus atos: “só há sujeito de direito se se puder atribuir ao agente jurídico 

uma liberdade de sua vontade” (RENAUT, 2002:308). O conceito de menoridade a partir de 

Kant alude ao momento em que o homem se encontra assujeitado a algum tipo de autoridade 

numa relação de heteronomia e que através do esclarecimento é possível ultrapassar esses 

limites, ou seja, pensar a saída da menoridade, da qual ele é responsável, no sentido de 

libertar-se da condição de imaturidade para conduzir sua própria vida.  
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O Estatuto vem a ser, então, uma reação a uma corrente que tenta desacreditar 

esse lugar de direitos quando ele é pensado em relação à infância e a adolescência, e o faz 

pregando a ideia de que é preciso considerar a especificidade do mundo a que pertencem, em 

nome mesmo da incompletude do seu desenvolvimento. A questão de fundo é: não negar a 

posição de sujeitos de direitos sem deixar de reconhecer a condição de incompletude. Mas, 

como fazer para garantir a plenitude desse desenvolvimento, ou, como diz o Art.3º do 

Estatuto: como “lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de dignidade”? Esta seria a virtude dessa lei, criar “os indivíduos 

obrigados” (RENAUT, 2002:307), isto é, com o dever de fazer, com prioridade absoluta, a 

defesa dos interesses da criança e do adolescente inspirados no imperativo da proteção 

integral. A norma poria um limite a ações que seguissem uma direção contrária e obstruíssem 

a cidadania.  

O princípio da Proteção Integral adquire “força de lei”, acompanhando o contexto 

internacional quando, em 1989, a Assembléia Geral das Nações Unidas aprovou o texto da 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ato que não se resume a 

enunciar direitos tão somente, também declara a obrigatoriedade jurídica de serem cumpridos, 

elevando criança e adolescente à posição de sujeitos de direitos. Segundo Renault (2002), 

houve uma significativa mudança, pela qual assistimos à passagem de uma norma menorista, 

cuja obrigação de fazer sustentava-se apenas no argumento moral, para a categoria de lei, 

adquirindo, aquele princípio, o da Proteção Integral, “um verdadeiro estatuto jurídico”, 

conforme assinala o autor em referência. 

Não se pode deixar de mencionar as duas outras normativas internacionais que 

antecederam à Convenção de 1989, a Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1924 e 

a de 1959, com o intuito de acompanhar o pensamento de Renaut (2002), que, ao comparar 

esses documentos entre si, sinaliza alguns pontos de semelhança e diferença, dentre os quais 

os dois primeiros documentos, segundo a ordem de elaboração no tempo, se assemelham 

naquilo que são destituídos do caráter jurídico da Convenção de 1989. Renaut (2002) também 

confronta esses três documentos com a Declaração dos Direitos do Homem de 1789, no que 

esse documento tem de força normativa e política para intervir na ação do Estado e na 

preservação das liberdades individuais.  

Ainda conforme Renaut (2002), as duas primeiras Declarações defendem a ideia 

de uma proteção à infância e à juventude, mas não incorpora o sentido da obrigação jurídica 

de cumprir os princípios ali declarados. Além disso, o texto de 1924 reconhece que algo (a 

proteção) é devido à criança, e por isso estabelece os deveres de homens e mulheres para com 
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a criança, deveres que se aplicam à proteção física e moral, à semelhança de um apelo à boa 

vontade da humanidade, mas não enuncia que direitos são próprios da criança e do 

adolescente. Esta exigência vai surgindo posteriormente e se concretiza no texto de 1959 

através de dez princípios. Aqui é reconhecida a incompletude do desenvolvimento físico e 

intelectual da criança e do adolescente, razão pela qual necessitam de proteção e cuidados 

especiais, inclusive proteção jurídica, isto para garantir um desenvolvimento saudável e feliz. 

A ideia sobre a infância que prevalecia era a de uma “infância feliz” (RENAUT, 2002:289).  

Mas, em essência, o documento de 1959 não se diferencia do primeiro texto 

porque não opera uma transformação no que vem a ser o direito da criança. Conforme diz 

Renaut: “as crianças de facto são consideradas aqui como possuindo direitos a obter o que é 

devido à sua infância, mas de modo nenhum, direitos de realizar o que aspiram a fazer neste 

ou naquele espaço de ação (...) Proclama-se direito a, mas não direito de” (RENAUT, 

2002:290). Este autor explica essa lacuna no projeto político que acompanha a Declaração de 

1959: “seu objetivo era não tornar a criança mais livre, mas torná-la mais feliz” (RENAUT, 

2002:290). Aos “direitos a”, Renaut os chama de direitos-créditos e aos “direitos de”, ele os 

intitula de direitos-liberdades, estes últimos poderiam exercer limites à ação de outros 

poderes, o familiar, o escolar e o político.  

O texto de 1989 mantém a noção da imaturidade física e intelectual da criança e 

do adolescente, justificando neste fator, o dever de protegê-los e de lhes dispensar cuidados 

especiais, bem como o dever de prestar-lhes uma proteção jurídica antes e depois de nascer. 

Assim, o tema da proteção persiste, entrando mais uma vez em questão a condição de 

vulnerabilidade e de incompletude dessas duas fases da vida. A diferença em relação aos dois 

textos anteriores seria a presença dos direitos-liberdades, na linha do direito de opinião, de 

liberdade de expressão, de pensamento, de religião, liberdade de reunião pacífica, não 

havendo nenhuma distinção entre ser criança ou ser adolescente, ter mais ou menos idade, isto 

quanto ao reconhecimento desses direitos. Identifica-se aqui uma contradição entre 

reconhecer a incompletude do desenvolvimento, razão porque até então se aplicou os direitos-

créditos, porque envolviam a proteção, e o reconhecimento de direitos-liberdades, que exigem 

maturidade para o uso das liberdades. Na verdade, esta mudança somente foi possível, 

segundo Renaut, porque simultaneamente predominou a “representação contemporânea da 

criança como sujeito de direitos” (RENAUT, 2002:296). 

Porém, embora demonstrando uma abordagem mais avançada, isto no campo 

jurídico, instala-se uma tensão no texto da Convenção Internacional, em que aparecem como 

antítese as duas posições: proteção e liberdade. Desta polarização, restou um antagonismo nas 
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relações entre adultos e crianças/adolescentes: na perspectiva de proteger a criança, o adulto 

vê-se “obrigado a fazer”, isto é, cuidar, amar, proteger, e a responder por omissões, por 

imposição de maus-tratos e negligências. Judicializa-se então esta relação. Contra o adulto 

paira uma possibilidade de incriminação se não cumprir com seus deveres perante a criança. 

Por outro lado, reconhecendo-os como sujeitos de direitos, a conseqüência seria desconhecer 

a sua condição de vulnerabilidade, pois menoridade quer dizer, necessidade de tutela. E, nesta 

condição de serem titulares de direitos-liberdades, estariam, agora, com capacidade do 

exercício de cidadania. 

Para o autor, a saída desse impasse requer uma virada no campo das ideias, no 

modo como passaria a se configurar a representação de criança e adolescente, um dos fatores 

que condicionou mudanças nos três textos aqui apresentados e as respectivas modificações na 

abordagem jurídica da questão: uma representação de criança e adolescente que contemple as 

duas condições que lhes são imanentes, a “irredutibilidade” e a “alteridade”. Irredutibilidade, 

porque estes dois momentos devem ser pensados a partir deles próprio, dentro de uma 

perspectiva que só diz respeito a um e outro, sem referenciá-los ao adulto, modelo de 

maturidade dentro de uma visão desenvolvimentista. E alteridade, porque seria, a criança e o 

adolescente, um outro que, no entanto, não deixa de reafirmar uma igualdade dentro da 

humanidade, cabendo-lhes o reconhecimento dos direitos-liberdades sem distinção em relação 

ao adulto. 

No Brasil, a história também apresenta diferentes versões quanto ao trato da 

questão envolvendo a criança e o adolescente, estas datando de um passado situado no 

período colonial e imperial quando era preciso dar conta das crianças e adolescentes, os filhos 

dos colonos, dos indígenas, dos escravos, dos mestiços e dos negros libertos, que viviam em 

situação de abandono (Simões, 2008). É possível também apontar algumas mudanças na ideia 

que se tem de criança e adolescente, principalmente quando esta ideia, em nosso país, é 

traduzida em um texto jurídico que visa regulamentar, primeiro, a vida das crianças pobres 

numa perspectiva assistencialista, até alcançar supostamente um outro estágio de elaboração 

com a promulgação do Estatuto, o qual se destina a todas as crianças e adolescentes.  

Além de uma representação de criança e adolescente que sofre variação no tempo, 

modificando, por sua vez, o Direito que lhes assiste, cabe observar as variações que sofre a 

ideia de assistência, e por extensão a de proteção, nas diferentes variações do texto da lei, este 

correspondente ao período em que vigorava o Código de Menores, o primeiro, de 1927, e o 

segundo, o de 1979, uma vez que tal variação aparentemente estaria modificando os modelos 

e práticas da política de atendimento à infância e a adolescência, mas que em essência 
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mantém o status quo. É a tese que pretendemos demonstrar com as discussões a seguir, razão 

porque.convém caracterizar a situação das crianças e adolescentes pobres, órfãos e 

abandonados, na passagem do tempo que abarca o Brasil Colônia e o Brasil Império, a título 

de demarcar a ausência/presença do Estado na gestão dessa questão e evidenciar uma política 

de assistência de iniciativa privada e filantrópica.  

 

 

1.2 A Menoridade no Brasil 

 

 

A intenção nesse tópico é sinalizar para a importância de uma abordagem histórica se 

quisermos compreender o trato das questões sobre a infância e a adolescência no Brasil 

contemporâneo. Cabe, portanto, um olhar sobre o Brasil Colônia e o Brasil Império, que traz a 

presença dos jesuítas e suas estratégias de catequese das crianças indígenas, a escravatura e a 

abolição, apresentando-os como marco inicial da problemática (Simões, 2008; Rizzini, 2011); 

um olhar sobre o Brasil República e, dentro desse contexto, as implicações que a passagem 

para um novo modo de produção econômica, o capitalismo, trouxe para o crescimento do 

contingente infanto-juvenil em situação de abandono material, e bem assim, observar, no 

campo jurídico, as revisões do Código Penal sobre a imputabilidade de crianças e 

adolescentes (Rizzini, 2011). Outro aspecto relevante para esta abordagem é o fenômeno da 

imigração e, na esteira desse fenômeno, a insurgência do movimento anarquista, conforme 

nos diz Passetti (1992) e Passetti (2004), na medida em que este levantou discussão sobre a 

exploração do trabalho infantil, modificando a legislação existente. 

A assistência a que a criança e o adolescente do tempo do Brasil Colônia e 

Império, sob as características de ser pobre e enjeitada, era o abrigamento em asilo, as Casas 

de Misericórdia, fundadas no século XVI. Estas entidades, de caráter filantrópico, substituíam 

o governo real que desde então já não cumpria um efetivo papel  junto  a criança abandonada, 

sequer os acordos pelos quais, se não os cuidados, mas seus custos eram de sua 

responsabilidade. A história mostra que esta assistência ficou sujeita a toda sorte de 

ilegalidades, através de concessões de privilégios políticos e econômicos aos envolvidos no 

projeto de filantropia, a exemplo dos critérios de distribuição de benefícios àqueles que 

acolhiam a criança para prover a sua subsistência (Faleiros, 2011). 

A filantropia não se exercia, então, desinteressadamente. Além da distribuição de 

privilégios aos gestores da iniciativa, era posto em execução um projeto pedagógico que tinha 
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em vista a formação de uma mão-de-obra politicamente útil à sociedade por sua submissão ao 

lugar social que o “destino” lhe reservava, que era a exploração e a pobreza, de forma que, 

estando numa ou noutra condição, como criança indigente ou trabalhadora, o seu estado de 

desproteção não se alterava.  

Sobre a sorte das crianças no Brasil Colônia, Faleiros (2011) diz que: 

 

(...) Foi um período de desvalorização da criança, inclusive de sua existência 

e vida. As crianças e os adolescentes eram considerados mercadorias (cara) e 

sua mão-de-obra explorada (Faleiros, 2011:220). 

 

Rizzini (2011), contextualizando a situação da assistência à criança e ao 

adolescente, dessa feita no período que se estende do Brasil República à publicação do 

Código de Menores de 1927, permite vislumbrar a consolidação de leis que, se não alterava a 

condição de vida da criança e adolescente desse período, regulamentou mais incisivamente a 

presença do Estado na prestação da assistência a este contingente. A intenção era sanar os 

riscos de uma infância abandonada que aparecia associada à criminalidade, pois tal condição 

estaria comprometendo a imagem do país e não contribuía para o seu crescimento econômico. 

O tom de campanha era salvar a criança para torná-la cidadã útil e produtiva, razão porque a 

assistência assume um caráter correcional. Rizzini (2011) chama atenção também para a 

ideologia que atravessa o período republicano, por ser impregnada de sentimentos 

nacionalistas e invocarem a construção de uma nação forte. É sob esta perspectiva que o 

Estado aparece intervindo sobre a população infanto-juvenil que vivia em situação de 

mendicância,  

Nesse período, assiste-se à emergência de novos saberes, o triunfo de uma 

medicina social, e a requisição do jurídico para intervir sobre a organização social desde a sua 

célula mais básica que seria a família. Assim, alguns discursos vão se reorganizando, 

permitindo a formulação de um dispositivo jurídico-assistencial capaz de instituir duas 

concepções de infância: a “infância pobre e desassistida (moralmente abandonada) e a 

delinquente” (Rizzini, 2011:121). A primeira exigindo uma ação preventiva e a segunda, uma 

ação regenerativa, esta última envolvendo ações repressivas através do confinamento de 

crianças e adolescentes em instituições correcionais, com o discurso de que ali se aprenderia 

uma profissão: a ortopedia social somente era possível pelo trabalho. Com esse jogo de 

ideologias e práticas, os juristas fazem valer um tipo de assistência que deve vir associada à 

força policial, à saberes científicos e à filantropia.  
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Fala-se ainda, nesse período, de um protagonismo jurídico que se efetiva com a 

publicação do Código de Menores de 1927. Este, ao regulamentar a assistência “ao menor em 

situação irregular”, confere ao Estado poderes exclusivos para decidir sobre o destino dessa 

categoria, sobrepondo-se inclusive ao poder parental. Institui-se, então, a figura do juiz de 

menores com ingerência sobre a família, a ponto de “suspender, destituir e restituir o pátrio 

poder” (Rizzini, 2011), situações em que o Estado, em substituição aos pais, assumiria a tutela 

dos filhos até a maioridade. 

De 1930 a 1944, isto é, com o Estado Novo, mantém-se um discurso em que o 

sentido de menor e infância aparece enquanto realidades distintas, sendo o primeiro dotado de 

menos valor que o segundo, e, à semelhança dos tempos anteriores, consolida-se uma política 

de proteção e assistência também distintas a depender da direção que tomava, se para a 

criança ou para o menor. Para mediar estas políticas, foram criados órgãos federais, como o 

Serviço de Assistência aos Menores (SAM) e o Departamento Nacional da Criança (DNCr). 

Esses órgãos passam a centralizar as ações seja do setor público, seja do privado, e expandem 

uma assistência que até então tinha como protagonismo a esfera jurídica. Porém, a prática de 

internação em centros de aprendizagem, com finalidades correcionais e controle social, é o 

que vai caracterizar a política desse período, sobretudo quando eram voltadas para os 

“menores”, mantendo-se, portanto o recurso ao “asilo” e ao “recolhimento” da história 

passada, conforme nos diz Rizzini (2011). Apenas para dar o tom do sentido dessas práticas, 

temos que o SAM passa a ser conhecido como “Escola do Crime” ou “Sem Amor ao Menor” 

(Rizzini, 2011:266). 

Por sua vez, o Militarismo, que se estende de 1964 a 1985, também um período 

ditatorial, consolida uma política de assistência à criança e ao adolescente carregando nas 

cores da novidade, apresentando-a como o remédio para os desacertos da política anterior. 

Mas, o que nos é dado a assistir é a uma ciranda de nomes que designam órgãos responsáveis 

pela definição e execução de uma política nacional de assistência, muito embora o instituído 

pelas nominações tenha redundado em ações que se sustentavam na força de ideias que deram 

suporte à práticas e aos arranjos legais que lhes subscreveram, como o Código de Menores de 

1979, ao tempo em que estamos falando das velhas concepções que recrutavam a infância e a 

adolescência da fronteira entre o estado de pobreza e criminalidade, e que, assim como no 

passado, aos menores, objetos de intervenção do Estado, cabiam a aplicação de medidas 

corretivas e disciplinares, com o recurso à internação em instituições educacionais. Em outras 

palavras, este projeto militar, inspirava-se no modelo da vigilância e do controle social que 

sempre esteve presente na política de assistência dos períodos anteriores: permanece a 
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instituição do menor em situação irregular e assenta-se uma relação de causa e efeito entre 

pobreza e deliquência e entre famílias desestruturadas e patologias sociais e individuais 

(RIZZINI, 2011; PASSETI, 2004). Em outros termos, individualiza-se a problemática, 

deslocando para o sujeito questões que decorrem da organização social e de um modo de 

produção econômica que impõe formas de sociabilização com ênfase na domesticação e que 

se alimenta da desigualdade social.  

Com a abertura do regime político, quando então a Ditadura Militar dá passagem 

ao Estado Democrático de Direitos, surge, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). 

Fundado na Doutrina da Proteção Integral, o Estatuto dá sustentação legal a uma 

“nova mentalidade” sobre a questão da criança e do adolescente. Formalmente abandona-se o 

termo menor, carregado do estigma da pobreza, da discriminação e da exclusão. E, 

diferentemente do que representava o Código de Menores, através do qual o Estado se 

apresentava como instância de controle, tutela e vigilância, o ECA se institui como 

instrumento de exigibilidade dos direitos da criança e dos adolescentes, agora dotados de 

prioridade absoluta, e divide esta responsabilidade com a família, a sociedade e o Estado. 

Com o Estatuto, a condição de vulnerabilidade social e pessoal em que porventura se 

encontrem a criança e o adolescente, é resultado, não de uma condição social de pobreza, mas, 

primeiramente, da violação dos seus direitos. Com o Estatuto, criam-se duas outras categorias, 

hoje traduzidas nos termos de uma infância e adolescência em situação de risco e outra que 

agride o tecido social através de infrações da lei penal, recolocando, até porque nunca saiu de 

cena, um projeto de político-social de criminalização dessa parcela da sociedade e de uma 

assistência de caráter correcional-repressivo. 

 

 

1.4 Judicialização do Adolescente e do Sofrimento Materno 

 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente retoma sob outros parâmetros esse campo 

de intervenção jurídica, a adolescência, cujas delimitações a situa dentro de um tempo 

cronológico – dos 12 aos 18 anos incompletos - e de um marco conceitual ancorado na 

psicologia, pedagogia, sociologia, antropologia e outros saberes que tentam dar conta do 

humano. É de um sujeito em condição peculiar de desenvolvimento que estamos falando, e, 

estando nessa posição, necessita de cuidados que garantam a atualização de suas 
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potencialidades, cuja destinação seria torná-lo capaz de viver a vida da melhor maneira 

possível, no caso, o alcance de sua cidadania.  

O Estatuto universaliza a categoria adolescente, diferentemente do termo menor 

que se aplicava àqueles em situação irregular pelo seu estado de carência material assim como 

lhe concede uma posição de sujeito de direitos, capaz de responder em juízo por seus atos, 

embora preservando sua condição de inimputável. Tenta-se, na verdade, pagar uma dívida 

social e política, na medida em que, senão efetivamente, ao menos formalmente, a lei estaria 

lhe conferindo um lugar e um reconhecimento no corpo social.  

Sabe-se que a inimputabilidade decorre de que o sujeito adolescente encontra-se 

em uma posição especial por não haver completado seu desenvolvimento, não tendo, portanto, 

desenvolvido sua personalidade, alcançado sua maturidade, não podendo inclusive, valer-se 

por si próprio. Tal compreensão diz que o adolescente não apresenta, subjetivamente falando, 

condições de responder criminalmente pelas consequências dos seus atos. Cabe esclarecer 

ainda que, embora na condição de uma pessoa em desenvolvimento, isto não o recoloca em 

uma posição anterior, própria do código menorista, em que era percebido como carente ou em 

situação irregular, mas, na verdade como uma pessoa sob a proteção da lei, em nome da qual 

foi constituída uma legislação especial, essencializada no princípio da proteção integral.  

O Estatuto reordena os dispositivos institucionais para dar cobertura a este novo 

projeto sócio- jurídico: temos os operadores do direito, juiz, promotor e defensor, em nome do 

princípio da defesa ampla e do contraditório; uma polícia e delegacia especializada; uma 

equipe técnica
6
 “os especialistas” ou os “trabalhadores sociais”, constituído de psicólogo, 

assistente social, pedagogo, psiquiatra e outros, visando à responsabilização do adolescente 

pelo ato infracional, à elaboração de perícias e o acompanhamento, a orientação e 

aconselhamento a esse público jovem, o qual não aparece sem referência à família, exigindo, 

cada vez mais, o refinamento de um saber sobre seu funcionamento. Por sua vez, a presença 

de um corpo técnico, com lugares e funções bem definidas, refere uma “tecnologia de 

                                                 
6
 A equipe técnica composta de um psicólogo, um assistente social e um pedagogo foi instituída no Juizado da 

Infância e da Juventude da comarca de Aracaju na vigência do Código de Menores de 1979, quando em 1986 

criou-se o Núcleo de Liberdade Assistida (NLA). Este realizava o atendimento de menores com desvio de 

conduta e autor de infração penal, obedecendo a seguinte rotina: a) o NLA recebia o menor que entrava no 

juizado através do Departamento de Comissariado e do Núcleo de Diagnóstico e Colocação Familiar, realizava 

entrevista e identificava as alternativas para encaminhamento do caso, verificando os recursos da comunidade, 

quando então se iniciava o acompanhamento do caso, a partir do qual elaboravam-se relatórios até a conclusão 

do caso, mediante parecer; b) não havendo necessidade de encaminhamentos para atendimentos específicos, o 

menor era encaminhado à família, passando o próprio Juizado, através do NLA, a fazer acompanhamentos 

periódicos e ajudando na solução de problemas familiares; c)após um período de acompanhamento, o NLA 

estuda a evolução do caso e decide pela manutenção ou não do menor no Programa de liberdade Assistida, 

através de relatório conclusivo e parecer final.  
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intervenção”, as quais, Castel (1978) intitula de “tratamento moral”. E, por fim, entra em 

evidência o próprio adolescente, com desdobramentos em duas categorias: o adolescente em 

situação de risco social e pessoal e o adolescente autor de ato infracional.  

Podemos dizer que, ao positivar o ser adolescente, o Estatuto lhe concede também 

um lugar de não-valor, pois a lei traz em sua enunciação sua própria negação, colocando em 

cena e sob a tutela do Estado, aquele que transgride, que se desvia, que está fora-da–lei – o 

adolescente autor de ato infracional.É necessário dar-lhe visibilidade, sem o quê o jogo de 

diferenciação e de exclusão não se exerce. Como disse Canguilhem: “o oposto do preferível, 

em determinado campo de avaliação, não é o indiferente e sim aquilo que é repelente ou, mais 

exatamente, repelido, detestável” (1982:212). É na direção deste adolescente que voltamos 

nosso olhar, no sentido de que o seu status de infrator mobiliza as discussões que se seguem. 

Ainda nesse contexto de questões, destaca-se a presença da mãe, na posição de 

responsável, o que designa um modo peculiar de cuidar do filho, isto dentro do sistema 

jurídico, que é o de acompanhá-lo desde a fase de investigação social na delegacia até a ação 

socioeducativa para aplicação de medida socioeducativa movida pelo Ministério Público. Ao 

cumprir esta designação, a mãe enuncia um processo de sofrimento, cujas queixas 

comportam, numa primeira visada, uma experiência de dor que ultrapassa uma dimensão 

puramente emocional para se inscrever em termos de sua realidade corpórea, conforme ela 

ressalta, geralmente.  

Observamos que, se inicialmente essas queixas foram contadas uma a uma, e 

recebidas como uma experiência vivida na interioridade de cada família pretendemos, agora, 

compreendê-la a partir de outra perspectiva: como representando uma forma particular de 

existência, própria de um grupo social, cujos determinantes não se limitariam à problemática 

específica do filho, pois envolveria também sua condição de pobreza, sua relação com o 

Judiciário e o quanto esta relação afeta seu modo de estar no mundo. 

Como traduzir este sofrimento e assim reconstruir uma lógica em que a doença 

pode estar representando um modo de subjetivação, uma resposta a esse confronto com o 

Estado na forma do Judiciário, sem mediadores, uma vez que a materialidade das provas, a 

imputação de uma sentença condenatória representa um outro tipo de prova, a saber, as 

supostas falhas familiares, o mau uso do ofício de mãe ao declarar diante do juiz que não 

soube tornar o filho “uma pessoa de bem”? 

Para Foucault (1987), quando assinala a mudança de regime punitivo, próprio do 

Estado Absoluto, cuja punição se dava em praça pública na forma de suplício, para uma 

sociedade disciplinar, que busca o adestramento do corpo e da alma para assim exercer 
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controle tanto sobre o corpo individual quanto sobre o corpo social, assiste-se à criação de um 

dispositivo de práticas e saberes, visando à reeducação do sujeito, de modo que o controle 

passa a se dar sem o uso da violência, sem o uso do suplício próprio de como o poder do 

soberano se exercia sobre os corpos anteriormente. Entram em jogo os mecanismos 

disciplinares. O regime de governo não é mais o punitivo, agora é disciplinar com ênfase na 

vigilância e no controle, de modo que o sujeito possa carregar este olho, antes externo, dentro 

de si, em sua interioridade, e assim, sem se dar conta, poder reverenciar a norma sem apelo ao 

constrangimento ou ao sofrimento.  

A sociedade disciplinar não afasta o sofrimento que teima em se fazer notar, o que 

em última análise quer dizer que os corpos permanecem sendo o alvo, dessa feita não através 

da mortificação do corpo em praça pública. Ao se apresentar na fala das mães, quando estas 

se queixam de suas vidas e do que lhes acarreta a vida dos seus filhos adolescentes que estão 

com problemas com o Judiciário, este sofrimento vai um pouco mais além, porque excede o 

tom de queixa e assinala uma materialidade no adoecimento dos corpos. Por outro lado, as 

queixas não se esgotam em si, não silenciam com o silêncio da mãe, elas percorrem um longo 

caminho por entre as instâncias de apuração do ato infracional, percurso que é feito não só 

pelo adolescente como pela mãe, que entra na rede jurídica para assistir ao filho. Esta seria 

uma nova forma de publicizar o sofrimento: este passa a ser um canal de comunicação, um ato 

de fala para dar concretude ao vivido, imposto pelas práticas do sistema judiciário quando do 

julgamento do filho.  

Com isso, estamos dizendo da presença de um fio que une entre si o lugar de mãe 

aqui referenciado, que, não só o constitui como é indicativo de uma posição e uma prática de 

vida em que o sofrimento passa a ser o modus vivendi, ao tempo em que toma o corpo como o 

lugar privilegiado de inscrição dessa dor, adoecendo-o, pois afirmam essa doença instalada e a 

apresentam como discurso para falar de si no interior da instância jurídica. Trata-se das mães 

que lidam com uma adolescência supostamente atípica porque atrai para si o poder punitivo 

do Estado.  

Sobre o ponto em que o sofrimento forma laço social Farge (2011) nos diz: 

 

As falas de queixa, de sofrimento, marcam um lugar fronteiriço onde vemos 

a sociedade regulamentar, afrontar, bem ou mal, o que lhe sobrevém; a 

fratura que a dor formou é também um laço social, e os indivíduos o gerem 

de múltiplas maneiras. (...) Nos arquivos de polícia, as palavras de dor 

formam laços sociais, configurações relacionais que devem ser levadas em 
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conta, tanto mais que essas palavras e esses atos são representados numa 

cena pública, aquela da justiça... (idem:15). 

 

Temos assim a equação que servirá de guia para a análise: a mãe que corporifica a 

dor, o filho e o lugar da lei. Ambos, mãe e filho, são assim inseridos no discurso institucional-

jurídico, tornando-se “mãe de adolescente infrator” e “adolescente autor de ato infracional”, 

ou “em conflito com a lei”, qualificações essas que o distanciam de outro título mais nobre 

que refere sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento. Ambos se apresentam na 

justiça como os dois lados de uma mesma moeda, a transgressão do filho.  

É importante não perder de vista que é através do filho, o adolescente, que se 

coloca no nível da transgressão à lei, que esta mãe entra no campo do Direito e vê-se 

envolvida em uma relação direta, primeiramente com a polícia, agenciadora de sua apreensão, 

e com o delegado, que instaura o procedimento investigatório, para em seguida colocar-se à 

disposição de outros operadores do sistema, a saber, o juiz, o promotor, o defensor e o corpo 

técnico do juízo. Todos compõem uma estrutura na qual estaria em jogo o sentido que os fatos 

narrados no processo tomam para cada um desses personagens da cena jurídica, criando uma 

disputa cujo vencedor tem o poder de determinar qual sentido é definitivo ou qual versão ali 

contada é portadora da verdade a que o aparato judiciário estaria perseguindo.  

Trata-se de uma verdade que não se atém tão somente ao delito e às circunstâncias 

de sua ocorrência, como se este ato pudesse ser pensado sem a presença do autor. Ao 

contrário, busca-se o conteúdo psicossocial do ato, entrando em questão, portanto o sujeito 

que o comete, sua história de vida, suas motivações, em uma palavra, sua subjetividade, 

muitas vezes alijada de suas injunções históricas, políticas e culturais.  

Também por este viés, podemos pensar a novas configurações das esferas 

público/privado, para discutir uma judicialização do campo social ainda que alguns autores 

defendam sua legitimidade por carregar um discurso de proteção à vida.  Segundo Garapon 

(1996), que a enxerga como um excesso, a proteção diz respeito tão somente à vida biológica, 

considerando que junto com ela não está indexada uma preocupação com aquilo que liga as 

pessoas entre si, se a violência ou a solidariedade. 

Com isso, é possível enxergar certo incentivo à ruptura do laço mãe/filho pelo 

Judiciário ao criar a montagem de uma legislação punitiva ao agressor, a qual referenciamos o 

estímulo à delação, levando um e outro a se controlarem mutuamente, criando certo grau de 

intolerância entre os indivíduos, isto como resultado da construção dos papéis sociais  

substancializados na vítima e no agressor (Garapon, 1996). Assim, se temos um campo 
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discursivo que opera uma disjunção do laço social, estas instituídas pelo jurídico, de que 

maneira o próprio Estado pode colaborar para a construção da cidadania, se ao agressor cabe 

estratégias punitivas? Como pensar estes aspectos quando é o adolescente que está nessa 

posição de agressor? 

O que respectivamente se anuncia é que o projeto político perseguido pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, ao inserir o adolescente no lugar de sujeito de direitos, 

outorgando-lhe a palavra ao levá-lo diante do juiz para apresentar-se e dar inteligibilidade ao 

seu ato, é o da construção de sua cidadania. Neste projeto, identifica-se uma intencionalidade 

de características mais instigantes, que é levar o sujeito a alcançar a sua condição de ser 

autônomo, no sentido de que auto nomo é aquele que dá a si próprio a sua lei, que é capaz de 

gerir sua vida, de responder pelo seu desejo.   

Contudo, como trazer essa possibilidade ética para a relação Estado/cidadão, se, o 

que observamos é a construção de “candidatos ao exercício da cidadania” desassistidos em 

suas necessidades mais imediatas, tendo, às vezes, que responder no Judiciário pelo que não 

vai bem em sua existência pessoal? É o exemplo do adolescente e de sua mãe, vista como 

incapaz de educar os filhos para que estes não caíssem no erro e não tivessem vícios. Em que 

medida falar de adoecimento, de sofrimentos, deslocando-os para a relação com o Judiciário 

não seria um modo metafórico de fazer a crítica ao sistema? Ou, até que ponto narrar sobre 

suas dores estaria somente representando um modo de assujeitamento, tomando para si, toda 

responsabilidade pelo lugar em que o filho encontra-se alojado, o de infrator, conforme queria 

toda a tradição moral menorista? 

 

 

1.5 Sobre a Mãe e sua Participação na Vida Jurídica do Adolescente 

 

 

O Estatuto, ao dispor sobre o direito do adolescente ao convívio familiar, em seu 

Artigo 22, incumbe, aos pais, “o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, 

cabendo-lhe ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 

determinações judiciais”. Em certa medida, justifica a implicação dos pais no processo 

judicial do filho e nos mecanismos de reparações do ato que a medida socioeducativa requer 

quando toma para si uma finalidade não somente punitiva, mas também educativa. Dizemos 

em certa medida porque o engajamento materno implica uma sobredeterminação de motivos, 

não se esgotando, portanto em uma imposição prescrita em lei. Sua presença estaria 
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subordinada às modalidades de vinculação afetiva e até certo ponto a um modelo social 

relativo ao exercício da função materna, que inclusive prevê doses de sofrimento ou de 

renúncias da mãe no ato em si de cuidar do filho.  

Por outro lado, não podemos deixar de considerar que este modelo de mãe toma 

outra dimensão quando vem reassegurado pela instância da lei, porque nele está incluso um 

dever ser, um ideal a ser alcançado, que se assim não acontecer, a lei também é convocada 

para normatizar a conduta materna. A mãe se vê confrontada com um nível de exigência à 

semelhança do que acontece com o filho, cujo comportamento entra em julgamento e isto o 

leva a ocupar um lugar especial na configuração social, um lugar-limite, um lugar marginal, o 

de réu, o de acusado, e mesmo o de culpado. O réu fica remetido ao que Turner chamou de 

“margem” ou “liminaridade”, para dizer que seu status encontra-se temporariamente suspenso 

(TURNER, 1974 apud FERIANI, 2009:36). 

Estamos dizendo que a mãe também transita por esses lugares, tem a sua “falha” 

publicizada, e, junto com o filho, tem a obrigação de corrigir “os defeitos” captados pelo 

judiciário no modo como exerce a sua função de mãe. Algumas categorias expressam algo do 

que seria uma conduta materna inadequada: omissão, negligência, perda de autoridade, 

dificuldade de impor os limites.  É este caminhar em paralelo com o filho que chamou nossa 

atenção, mais precisamente porque identificamos que a carga de sofrimento que subjaz a esta 

relação mãe, filho e judiciário, revelou queixas referentes a um adoecimento. 

No contato com essas mães, identificamos relatos que narram um processo de 

adoecimento que pode ter como razão inúmeros aspectos, mas que encontra lugar na causa do 

filho, que, do ponto de vista desse estudo, passa a ocupar o centro dos seus interesses. O estilo 

de vida aqui adotado compromete seu gosto pela vida, suas relações familiares, sua vida 

conjugal e sua disposição para o trabalho, chegando, às vezes, a ser motivo de demissão, pois 

“o patrão não admite faltas” (sic), assim como é usual dizer: “não posso faltar às audiências” 

(sic). 

Os núcleos familiares que chegam ao Juizado procedem, em sua maioria, das 

camadas populares, situando-se em uma faixa de pobreza ou miserabilidade, pois a renda 

familiar raramente alcança o salário mínimo. Sobre sua condição de moradia, vivem em 

bairros que se caracterizam por uma escassez de recursos. As casas apresentam péssimas 

condições de habitabilidade, geralmente em áreas insalubres pela falta de saneamento básico, 

pela proximidade com os lixões urbanos, pelo material utilizado em suas construções, nem 

sempre de alvenaria. Esses lugares são considerados áreas de risco em razão da proximidade 
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com os pontos de tráficos, com alto índice de violência. Cenário que a moral menorista 

descreveu como fértil para a conduta criminosa. 

São mães tomadas por sentimentos de revolta, angústia, frustração, humilhação e 

medo, contudo de uma revolta que reverbera sobre si mesma, em um tom muitas vezes auto-

acusatório. Existe uma reação de medo, que não se mostra infundado ou irrealístico, porque 

envolve uma morte sempre iminente ou uma morte anunciada, que é a morte desse filho. E 

isto não somente porque os dados estatísticos falam do alto índice de mortalidade entre os 

adolescentes que seguem determinada prática de vida, mas porque em torno deles pairam 

ameaças oriundas dos diferentes grupos que configuram sua rede relacionamento e a violência 

institucional praticada pelos agentes do poder público. Estamos falando de adolescentes que 

se apresentam diante do mundo através de uma prática delituosa, esta podendo ser um 

homicídio, um furto, o tráfico de drogas, a pichação de um muro, o porte de armas, o abuso 

sexual, a vinculação com as ruas, as brigas com ou sem lesão corporal, o dano ao patrimônio, 

ou uma acusação qualquer referendada pelo Estado.  

O que é ser mãe de adolescente infrator? O que há de especial nessa relação que 

leva a um discurso sobre um adoecer?  É possível estabelecer alguma correlação entre esse 

discurso de adoecimento e o processo jurídico-institucional em curso? Como acolher essas 

dores? As expressões “sou doente dos nervos”, “tenho os nervos arriados”, ou “ela é mental”, 

estariam expressando que forma de adoecimento ao longo da relação em que o judiciário 

passa a ser uma realidade em suas vidas? 

Entendemos que se se deseja ampliar a compreensão da adolescência e o correlato 

gesto de transgressão à lei, cabe deslocar a responsabilização do indivíduo/mãe, ou do 

indivíduo/pai, para outras instituições que compõem o campo social que não apenas a família. 

Aqui percebemos, mais uma vez, que o alvo das acusações passa a ser a família pobre, que 

também se apresenta desassistida na ausência de um Estado garantidor de suas necessidades 

básicas, como moradia, saúde e educação. Assim não poderia fazer jus à convocação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente que a coloca em primeiro lugar, antes da sociedade e do 

próprio Estado, para responder pela efetivação do projeto político de cidadania ali defendido. 

O interior das famílias é atravessado pelos efeitos de uma ausência ou presença mínima de 

Estado na assistência ao cidadão, assim como é atravessado pelos efeitos que a judicialização 

da questão – família e sua subordinação ao princípio da proteção integral – exercem sobre 

seus membros, sobrecarregando-os de uma responsabilização que reflui sobre o sujeito, 

podendo adoecê-lo conforme as queixas da mãe quando estas se apresentam ao juiz, por 

exemplo.  
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O Estatuto consagra à mãe um lugar especial, estando em algumas passagens 

substituindo o sentido mais genérico de família, ou mesmo associando sua imagem aos 

significantes “vida” e “saúde”, que fundam os demais direitos inerentes à pessoa humana, a 

ponto de estabelecer entre eles uma relação de sinonímia. Assim, os Artigos 8º e 9º do 

Estatuto, estes com mais ênfase, e o Art. 10, prevêem, respectivamente, assistência à mãe 

desde a gestação, a partir do atendimento pré e perinatal, discorrem sobre as condições de 

aleitamento e normatizam o funcionamento hospitalar ou qualquer outro estabelecimento de 

saúde, para assegurar o princípio geral de proteção integral à criança e ao adolescente de que 

trata a lei. Não se deve deixar de ponderar que a garantia dos direitos quer ser uma realidade 

desde antes do nascimento. Vejamos: 

 

Art. 8º É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o 

atendimento pré e perinatal. 

§ 1º A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, 

segundo critérios médicos específicos, obedecendo-se aos princípios de 

regionalização e hierarquização do Sistema. 

§ 2º A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a 

acompanhou na fase pré-natal. 

§ 3º Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz 

que dele necessitem. 

Art. 9º O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão 

condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães 

submetidas à medida privativa de liberdade. 

Art. 10 Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de 

gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: 

I – manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários 

individuais, pelo prazo de dezoito anos; 

II – identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar 

e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas 

normatizadas pela autoridade administrativa competente; 

III – proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de 

anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar 

orientação aos pais; 

Iv – fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as 

intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato; 
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V – Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência 

junto à mãe. 

 

Instituir a vida dar um caráter mítico e sagrado à figura da mãe, colocando-a de 

certa forma numa posição de transcendência em relação à sua condição de pessoa humana, 

antes disso, à sua condição de ser mulher. Esta, que pode ser subjugada pelas paixões, pelos 

afetos, razão pela qual, se à mãe cabe leis de proteção, à mulher caberia um arranjo normativo 

que pudesse protegê-la dela própria, ou seja, das vicissitudes de suas experiências e assim 

assegurar o seu papel ideal de mãe.    

Dias (2004), ao percorrer o campo do Direito Civil, do Direito Penal e do Direito 

de Família, para identificar o caráter discriminatório das argumentações judiciais nos 

processos em que a mulher figura como parte, observa que a sua conduta moral serve como 

elemento condenatório. Assim considerando, isto nos leva a estabelecer uma correlação com 

os processos envolvendo adolescentes e a apuração dos fatos para a autoria de atos 

infracionais, nos perguntando se também nestes casos, não haveria julgamento de valor em 

torno da conduta materna, de forma que a mãe, e não apenas o filho, estaria ocupando a 

posição de réu?  

Na verdade, se o Estatuto, em seu Art. 142, assegura que, para o acesso à justiça, 

“os menores de dezesseis anos serão representados e os maiores de dezesseis e menores de 

vinte e um assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou 

processual”, vemos, com isso, a obrigatoriedade da presença dos genitores ou seus substitutos 

nos procedimentos judiciais em que haja interesses do adolescente em questão.   

Esse dispositivo da lei é uma forma de resguardar o adolescente. Contudo, se os 

pais, cuja função primordial no texto da legal é a formação dos filhos
7
 e por serem seus 

guardiões legítimos, respondem por eles perante os atos do judiciário, porque então não serem 

responsabilizados pelo seu comportamento quando aqueles afrontam a lei, o estabelecido? 

Nesse caso, sendo o judiciário discriminatório com a relação à mulher, conforme sustenta 

Dias (2004), porque não estender esta lógica para o momento do julgamento do filho, quando 

então o seu papel de mãe é convocado, para, a partir dele, ser possível dimensionar sob que 

parâmetros o filho foi educado e qual seria a medida mais eficaz ao caso, questionando e 

priorizando, se a família daria suporte ao cumprimento da determinação judicial que tem um 

                                                 
7
 Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes  à vida,à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária.  
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caráter educativo? Por que não se questiona, por exemplo, ou se o faz, esse questionamento 

não cria alternativas, se uma instituição de internação daria, efetivamente, suporte ao 

adolescente no sentido de um projeto sociopedagógico que o fizesse reinventar-se através de 

um novo projeto de vida? Nessa lógica pesa uma contradição: se a família gerou a patologia 

individual e social, ela, agora, apenas com a submissão do adolescente ao judiciário estaria em 

condições de curá-la? 

A Constituição de 1988 modifica profundamente o conceito de família, 

ampliando-o, reconhecendo, por exemplo, os núcleos monoparentais, ou seja, formados por 

um dos pais e seus filhos, e a união estável entre um homem e uma mulher, além de emprestar 

juridicidade ao relacionamento existente fora do casamento, devendo ainda considerar que 

esta legislação não está restrita às relações heterossexuais. Esta lei eliminou distinções na 

filiação que discriminava os filhos em decorrência da conduta dos pais. Estabeleceu-se assim, 

no plano formal, a igualdade entre o homem e a mulher. 

Contudo, segundo Dias (2004), “é nos processos envolvendo relações familiares 

que mais se detecta que a profunda evolução social e legislativa ocorrida nos últimos tempos 

não bastou para alterar o discurso dos juízes” (p:26).  Nos processos de separação busca-se 

um culpado, e, neste caso, a mulher ocuparia esta posição em decorrência de uma relação que 

se estabelece entre a “vida da mulher e sua capacidade de ser mãe” (idem, p.26). Em 

consequência, a guarda do filho é concedida ao cônjuge inocente, desconsiderando os 

interesses da criança. Semelhante confusão aparece quando se trata de pensão alimentícia, isto 

porque desde a Lei do Divórcio, a jurisprudência toma como parâmetro a vida da mulher, 

relacionando honestidade com o pagamento da pensão - honestidade em termos de uma vida 

celibatária. 

Retomando a linha de argumento em torno da condição da mulher e da sua função 

materna, recorremos a Badinter (1980) para sustentar que: 

 

É em função das necessidades e dos valores dominantes de uma dada 

sociedade que se determinam os papéis respectivos do pai, da mãe e do filho. 

Quando o farol ideológico ilumina apenas o homem-pai e lhe dá todos os 

poderes, a mãe passa à sombra e sua condição se assemelha à da criança. 

Inversamente, quando a sociedade se interessa pela criança, por sua 

sobrevivência e educação, o foco é apontado para a mãe, que se torna a 

personagem essencial, em detrimento do pai (p: 23). 
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É possível ainda dizer que o judiciário, ao tratar da mãe em seu texto legal, traduz 

os valores que percorrem o imaginário social, os quais apregoam o mito do amor materno, 

instituindo a maternidade como fazendo parte da essência feminina. Essa essência lhe designa 

uma identidade social e condiciona sua existência no mundo, de forma que os demais papéis 

ficam secundarizados em relação a este.  Nas palavras de Badinter (1980): 

 

A mãe, no sentido habitual da palavra (isto é, a mulher casada que tem filhos 

legítimos), é uma personagem relativa e tridimensional. Relativa porque ela 

só se concebe em relação ao pai e ao filho. Tridimensional porque além 

dessa dupla relação, a mãe é também uma mulher, isto é, um ser específico 

dotado de aspirações próprias que freqüentemente nada têm a ver com as do 

esposo ou com os desejos do filho (p: 23). 

 

Contudo, conforme o entendimento de Geertz (2009) sobre o direito quando o 

apresenta como “uma estrutura de ideias normativas”, fica tangente uma preocupação com o 

que é correto, de forma que este corpo de ideias produz efeitos no mundo social, afetando 

subjetividades. Sob o texto, no qual se inscreve a norma, há um outro texto subentendido que 

diz o que é certo e errado, apresentando um ideal de conduta dotado de um caráter de 

obrigatoriedade. Existe, portanto, e isto conforme Certeau, uma articulação entre o direito e o 

corpo social e mesmo o corpo individual, que é o que nos diz a expressão “não há direito que 

não se inscreva sobre os corpos” (CERTEAU, 1994:231). 

Com estas formulações queremos menos chamar atenção para as mudanças que 

pudemos acompanhar ao longo do tempo, no que diz respeito ao papel que o Direito destina à 

mulher, seja no mundo privado de sua vida doméstica, em que se revezam os papéis de esposa 

e mãe, seja em sua vida pública, quando nela respinga aspectos de seu comportamento vivido 

na intimidade, do que apontar a composição de um lugar a ser ocupado pela mãe no 

judiciário. Enquanto que as questões sobre o feminino apontam para aquilo que, do ponto de 

vista que adotamos, é relativo ao uso de sua sexualidade, onde parece não haver conciliação 

entre ser mãe e ser mulher, razão porque se criam punições caso o papel materno ou de esposa 

não se coadune com a regra moral é porque além de prescrever, a norma precisa ser 

demonstrada, precisa tornar-se legível (CERTEAU, 1994).  

Não é, portanto, em função do acaso que se institui para os pais, medidas de 

caráter preventivo e corretivo, como encaminhamento para programas de promoção à família, 

a inclusão em serviços de orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, 
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encaminhamentos a tratamento psicológico e psiquiátrico, e medidas punitivas quando 

aqueles não cumprem adequadamente seus respectivos papéis, as quais envolvem a 

advertência, a perda da guarda, a destituição da tutela e a suspensão ou destituição do pátrio 

poder.
8
 

Ao fazermos referência ao Direito enquanto afetando modos de existência, ou 

mesmo modelando subjetividades, queremos acentuar não somente a dimensão do direito em 

termos do campo de tensão que se cria na sua relação com o social, por seu caráter normativo, 

portanto proibitivo e sancionador, o qual irremediavelmente estabelece uma relação desigual 

em que um dos pólos se coloca numa posição de assujeitamento, mas situá-lo a partir de uma 

concepção que o apresenta enquanto um “discurso performativo” (GARAPON, 1997:143). 

A ideia de performatividade sustenta que a linguagem tem outra categoria de 

proposições que “não se limitam a descrever um estado de coisa, mas que fazem com que 

alguma coisa aconteça. Ao serem pronunciadas, essas proposições fazem com que algo se 

efetive, se realize” (SILVA, 2000:92). E assim, considerando que os atos de linguagem 

estariam produzindo os fatos e não apenas descrevendo-os, pode-se, a partir dessa concepção, 

pensar as consequências dessas proposições para o campo do Direito, aqui tomado como uma 

modalidade discursiva, capaz de produzir efeitos sobre o sujeito, de produzir subjetividades, 

de criar o doente, o louco, a vítima, o crime e o fora-da-lei. Não seria o caso de pensar que 

houve uma falha no manejo da lei, ou na internalização da lei, falhas estas ocasionadas, 

respectivamente, pela própria instituição jurídica ou familiar, e o consequente aparecimento 

do “estranho” ou do “diferente”. Trata-se de estratégias do poder que se materializam em 

injunções que interpelam a subjetividade, e levam o sujeito a ocupar certas “posições-de-

sujeito”. Sendo posições, trata-se de um jogo provisório, abrindo brechas para um novo 

reposicionar-se, mostrando que há possibilidades de reação, que o corpo social e individual 

não se encontra absolutamente submetidos. Sendo esta a perspectiva que move a presente 

pesquisa. 

Em outras palavras, é o caso de pensar o que podemos apontar a partir das vozes 

das mães quando reclamam de uma vida que lhes adoecem, discurso que possivelmente não é 

por acaso que se manifesta no contexto judiciário, onde também entra na ordem discursiva? 

 

                                                 
8
 Conforme o Art. 129: São medidas pertinentes aos pais ou responsável: I – encaminhamento a programa oficial 

ou comunitário de promoção à família; II – inclusão em programa oficial ou comunitário de promoção à família; 

III – encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; IV – encaminhamentos a cursos ou programas de 

orientação; V – obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua freqüência  e aproveitamento 

escolar; VI -  obrigação de encaminhar a criança ou  adolescente a tratamento especializado; VII – advertência; 

VIII – perda da guarda; IX – destituição da tutela; X – suspensão ou destituição do pátrio poder. 
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2 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A FEITURA DA PESQUISA 

 

 

O interesse por esse tema de pesquisa resulta de uma vivência profissional no 

Juizado da Infância e da Juventude, a 17ª Vara Cível da comarca de Aracaju, voltada para a 

elaboração de perícia psicológica e supervisão das instituições responsáveis pela execução das 

medidas sócio-educativas aplicadas ao adolescente autor de atos infracionais.  

Não por acaso, iniciamos a escrita dessa seção fazendo referência à vivência 

profissional, identificando-a como um dos fatores que responde pelo encontro entre o 

pesquisador e o fenômeno estudado – a queixa materna sobre as consequências de uma 

realidade de vida que, num certo tempo, cruza-se com o Judiciário e mostra-se atravessada 

pela relação com o filho adolescente, este que se encontra em conflito com a lei, nos termos 

de uma transgressão denunciada. 

 A intenção é mostrar que a escolha do objeto se deu a partir de um lugar, o lugar 

daquele que na instituição judiciária integra a equipe interprofissional. Tal função é auxiliar o 

juiz na decisão sobre aplicação da sanção, que tem um caráter dito socioeducativo, que seria 

mais adequada ao adolescente, oferecendo os condicionantes sociais e psicológicos do ato em 

julgamento, ao tempo em que acompanha os programas socioeducativos
9
 que executam as 

medidas sentenciadas pelo juiz, cujo fim é desenvolver projetos pedagógicos junto ao  

adolescente, trabalhando  na  perspectiva do exercício da cidadania.   

Trata-se, portanto, de um duplo vínculo, aquele que liga o profissional desse 

sistema à sua prática, cada um comportando perspectivas diferentes: o institucional, referido à 

                                                 
9
 Para uma melhor compreensão dos programas socioeducativos destinados aos adolescentes autores 

de ato infracional, seus objetivos e projetos pedagógicos, ver “Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo - SINASE”, uma publicação do ano de 2006 do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA), entidade responsável por deliberar sobre a Política de 

Atenção à Criança e ao Adolescente, em parceria com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República, a Associação Brasileira de Magistrados e Promotores da Infância e da 

Juventude, o Fórum Nacional de Dirigentes Governamentais de Entidades Executoras da Política da 

Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e da Juventude. O SINASE é parte integrante de um 

sistema maior que é o Sistema de Garantias de Direitos. Este funciona como mecanismo de “proteção 

geral de direitos” de crianças e adolescentes, regulamentando e ordenando a política de atendimento, 

além de atuar como um dispositivo de promoção, defesa e controle social, isto para assegurar o 

desenvolvimento de práticas que tenham como perspectiva a Doutrina da Proteção Integral. Este 

Sistema de Garantias comporta outros grandes sistemas, como o Sistema Educacional, o Sistema 

Único de Saúde (SUS), o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o Sistema de Justiça e 

Segurança Pública. Isto quer dizer que, o Sistema de Garantias, funciona constituindo uma rede de 

fluxo interligado, que é de onde decorre o sentido de sistema, e demanda iniciativas dos diferentes 

campos das políticas públicas e sociais (SINASE, 2006).  
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instância jurídica, que se apresenta como “uma estrutura de ideias normativas e... um conjunto 

de procedimentos para se tomar decisões” (Geertz, 2009:28), e o vínculo relacional, ao 

confrontar-se com um sujeito que lhe dirige uma queixa, a mãe, (e mesmo o adolescente) por 

esta se apresentar como mediadora e/ou responsável direta pela relação que se estabelece 

entre o filho e a instituição.  

Convém assinalar, de antemão, que não tomamos a mãe enquanto um sujeito 

encarnado portador de uma dor real que comove ou toca seu interlocutor, aquele que na 

instituição judiciária ocupa o lugar de perito. Do mesmo modo, ao referirmos a condição de 

seu filho como sendo “o adolescente em conflito com a lei”, não queremos fazer surgir um 

sujeito em sua realidade empírica, a partir das especificidades do seu ato. É nossa intenção 

demarcar o jogo de discursos institucionais que é construído em tornos dessas figuras – 

mãe/adolescente que, em última análise, são emblemáticas de uma realidade que envolve 

família, exclusão, criminalidade e pobreza. Assinalamos do mesmo modo, que ao falarmos 

em jogo discursivo, este comporta a versão oficial da política de proteção à infância e a 

adolescência e, na contramão desse discurso, a fala de adoecimento anunciado pela mãe. 

Cabe dizer que o vínculo relacional também é atravessado pela dimensão 

institucional, e que esta dimensão não passa ao largo; ao contrário, é capaz de moldá-lo, isto à 

revelia da vontade dos sujeitos nele envolvidos, assim como não se mostra espontaneamente. 

Mantém-se invisível, porém atuando através de um “jogo de forças” em que às vezes vinga a 

imobilidade, e, outras vezes, faz irromper o novo. Estamos falando, na verdade, de 

institucionalização de práticas/discursos envolvendo dois termos de uma relação – 

mãe/adolescente e o profissional/pesquisador - que, pela sua condição de relação instituída, 

costuma ser pensada como insuperável, dado o sentido de permanência de que se reveste. 

Então, como criar um “campo de análise” no qual o pesquisador possa não só 

perceber os fios invisíveis que tecem as relações no interior da instituição, como seu nível de 

envolvimento nesta trama produtora do jogo de forças acima referido, e ainda considerar que 

este movimento consiste em seu próprio ato de pesquisa?   

Estando o pesquisador mergulhado nesse jogo institucional que obscurece a 

realidade, como, superar este obscurecimento, considerando que estas implicações políticas, 

ideológicas e culturais, estruturam, a priori, uma maneira de ver a realidade? Em que medida 

estes vínculos respondem pela impossibilidade de pensar este movimento incessante, que, em 

si, é inventivo e capaz de criar novas maneiras de olhar o mundo, não permitindo que um dos 

pólos da relação se constitua enquanto verdade absoluta, definidora da realidade? 



47 

Em Lourau (1993), vimos que isto é possível tomando como apoio a categoria 

conceitual da “contradição”, abordagem que quer afirmar um movimento incessante das 

instituições sociais, apesar de uma aparente imobilidade, para enxergarmos esse jogo de 

forças. Movimentos de natureza diferente se alternam no tempo e no espaço, dentro de um 

processo de institucionalização, um tendendo à estabilidade, outro à mudança, num ir e vir 

constante, já que o campo social, não sendo livre de tensões, está sempre reagindo, ou seja, 

promovendo deslocamentos, reagrupamentos e transformações de forças.  

Este vem a ser o risco a que estaria submetido o pesquisador, cujo objeto insere-se 

no terreno do social e do humano: o seu envolvimento emocional, o seu engajamento em 

causas políticas ou mesmo sua filiação a um corpo de ideias pré-estabelecido. Ao esgueirar-se 

por este terreno, a aventura estaria em conseguir transformar o envolvimento em instrumento 

instituinte do novo. Assim, por oposição à neutralidade emocional asseverada pelas ciências 

da natureza, temos o fator envolvimento nas cercanias das investigações sociais, uma vez que 

o sujeito do conhecimento é um observador participante do fato estudado, que, ao mesmo 

tempo, busca o distanciamento necessário para a elaboração da crítica, para o reconhecimento 

do novo, dando legitimidade ao saber construído. 

Norbert Elias (1998) também se insere nessa discussão pelas categorias 

“envolvimento” e “alienação”, tratando da autonomia do pensamento, e, por assim dizer, das 

condições de possibilidade do conhecimento. Em sua perspectiva, esses conceitos não são 

vistos separadamente, ou melhor, não são tratados como “fenômenos independentes”, ao 

contrário, o autor os aborda dentro de um “continuum”, estando nos extremos, de um lado, o 

grau máximo de envolvimento ou de alienação, e de outro, o grau zero dessas duas condições 

do pensamento ou outras manifestações que acusem a presença dos mesmos. Para ele, apenas 

os bebês e os insanos poderiam se situar de modo absoluto em cada um dos extremos dessa 

cadeia de reações: o alheamento absoluto ou uma mobilização maciça dos sentimentos no 

aqui e agora. Assim, não se é possível falar de um sem referir o outro, assim como as 

variações encontradas nesse continuum estão subordinadas ao padrão desenvolvido em cada 

sociedade em termos do agir, pensar e falar sobre cada uma dessas categorias. O essencial 

seria o modo como “se equilibram” ou “se misturam” essas duas tendências diante da busca 

científica.  

Ainda em Elias (1998), é possível identificar uma positividade no conceito de 

alienação, quando este aparece associado ao distanciamento necessário que deve ser tomado 

pelo pesquisador perante a realidade a ser observada, de modo a melhor conhecê-la, ainda que 

o envolvimento seja uma tendência sempre presente. Esse afastamento é provisório, estando o 
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sujeito indo e vindo na realidade. Isto quer dizer que o pesquisador permanece participando 

dos assuntos do seu tempo, deixando-se afetar por eles, intencionalmente ou não. Segundo o 

autor: “sua participação e seu envolvimento, além disso, configuram-se numa das condições 

para compreender os problemas que tentam resolver enquanto cientistas” (idem, p.126).  

A alienação deve ser reconhecida e examinada, muito embora esse termo não 

deixe de trazer uma armadilha de sentido quando pressupõe um sujeito que se move no 

mundo condicionado por juízos provisórios, preso ao imediatismo dos seus interesses, sem 

deliberar sobre o alheiar-se ou o implicar-se nas questões que versam sobre os “assuntos 

humanos”. O conteúdo da alienação pode estar impregnado de uma forma de interpretação da 

realidade, ao qual o sujeito adere sem o crivo do juízo, ou pode representar a possibilidade do 

distanciamento entre o sujeito e o objeto. Cabe ao pesquisador se confrontar com as 

“perturbações” que o objeto lhe causa e utilizá-las como fonte para a compreensão do 

fenômeno social estudado, e, para isso, é importante que ele se perceba implicado no próprio 

campo de observação. Acerca desse ponto de vista, Laplantine considera que “o estudo da 

totalidade de um fenômeno social supõe a integração do observador no próprio campo de 

observação [...] Nunca somos testemunhas objetivas observando objetos, e sim sujeitos 

observando outros sujeitos (LAPLANTINE, 1999:169).   

Em última análise, o objeto não tem existência própria, independente do contexto 

cultural e do olhar do pesquisador, ele só o é em razão de uma organização social e de uma 

estrutura de linguagem que lhe é anterior e que diz o que são os objetos, atribuindo-lhe 

significações dentro de um universo cultural. 

Com essas observações, pretendemos levantar algumas questões em torno da 

posição do pesquisador, cujo olhar sobre a realidade em estudo, encontra-se impregnado da 

dimensão institucional e relacional, pelo intenso convívio entre um e outro e em razão das 

circunstâncias de trabalho que os envolve ao tempo em que leva o profissional, enquanto um 

“trabalhador social”, a tomar para si uma “missão” redentora da sua clientela. Para os 

defensores de um modelo positivista de ciência fundado na lógica da objetividade e da 

neutralidade, esta configuração de pesquisa pode representar uma fonte de erros diante da 

possibilidade de não se conseguir o distanciamento necessário para a abordagem dos 

fenômenos. Há que se considerar que o pesquisador é parte integrante da realidade em estudo, 

formando um todo aparentemente homogêneo.   

Tomando esse quadro de referência para análise do campo social e das relações 

que nele se estabelecem, se heterônomas ou se criadoras de autonomia, concebe esses dois 

momentos, o ato de pesquisar e a produção do conhecimento, não como acontecimentos 
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isolados, mas guardando entre si um entrelaçamento sustentado no envolvimento do 

pesquisador  que, em sendo reconhecido, produz a estranheza necessária à construção de um 

novo olhar sobre o objeto estudado e não uma submissão completa às formas 

institucionalizadas  que condicionam a  configuração do objeto. 

É possível problematizar os axiomas da “objetividade” e “neutralidade” e o 

próprio ato de pesquisar, sem necessariamente usar do mecanismo da denegação para 

exorcizar as vinculações “políticas”, “libidinais” e também “econômicas” que mobilizam o 

pesquisador numa ou noutra direção, inclusive com interferência na escolha do objeto de 

estudo. Nesse ponto, o envolvimento discutido aqui assume a forma de implicação, na medida 

em que se busca uma outra perspectiva  para o vínculo relacional, porque “a implicação não é 

uma questão de vontade, de decisão consciente” (Barros, 1994 apud Coimbra e Baeta, 

2002:44). Ela em si é voluntariosa e propiciadora de acontecimentos, desde que conduzida à 

análise; caso contrário, fica-se preso a padrões de pensamento, a formas institucionalizadas de 

agir.  

A análise das implicações é um dispositivo que produz rupturas nos processos 

instituídos. E assim, embora o pesquisador desse estudo encontre-se mergulhado em relações 

institucionalizadas, é possível dotar-se de um sentimento de estranheza diante do estabelecido, 

das categorias que dão forma aos objetos dessa pesquisa, a exemplo das concepções de 

doença e do que é ser mãe, da noção de adolescente em conflito com a lei, da ideia de 

cidadania e da política de proteção, assim como da ideia de Estado, subvertendo assim “os 

lugares tradicionais ocupados pelo pesquisador e o objeto a ser pesquisado” (idem, p.44). 

Ainda segundo Coimbra e Baeta: 

 

Sujeito e objeto não são dois pólos de uma relação; eles se criam em meio 

aos encontros no campo de forças em luta. Nesse sentido, não há 

neutralidade, nem objetividade em qualquer pesquisa, pois não existe 

realidade em si a ser apreendida (idem, p.44). 

 

É esse caráter de subverter o estabelecido através do vínculo, que leva Lourau a 

afirmar, que: 

 

Sentimos que é muito dolorosa a análise de nossas implicações; ou melhor, a 

análise dos lugares que ocupamos, ativamente, neste mundo. Ou, por 

exemplo, em nosso local de trabalho. Um coletivo de trabalho urge que 
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ocultemos de nós mesmos, [...] seu funcionamento real (ou relacional). 

Inclusive necessita desse ocultamento para funcionar – grifos do autor 

(LOURAU, 1993:15, grifos do autor). 

 

A hipótese de trabalho, conforme diz Lourau, seria então “decifrar as relações que 

os indivíduos e os grupos mantêm com as instituições”, considerando que o que sustenta estas 

relações “é acima de tudo um arranjo do não-saber dos atores com relação à organização 

social” (LOURAU, 1975:267).  

Em Foucault, o arranjo de não-saber ganha outro sentido.  Ele não toma uma 

posição transcendente em relação aos atores a ponto de conduzi-los de um exterior, ou mesmo 

torná-los dóceis e obedientes a uma certa ordem de saber com valor de verdade ou de 

correspondência ao real. O próprio não-saber se inscreve como sendo uma condição de saber 

em um determinado contexto histórico. Não se trata, pois, de dois campos distintos, que 

guardam entre si uma relação de oposição, ambos se cruzam, criam pontos de identidades, se 

solidarizam, produzem regularidades discursivas e efeitos, seja nos sujeitos, seja nas 

instituições, desde que alcancem valor de verdade. Ambos são afirmativos e constitutivos de 

realidades.  Segundo Foucault, é preciso, pois, “apreendê-lo [o não-saber] em seu poder de 

afirmação, [...] não um poder que se oporia ao poder de negar, mas o poder de constituir 

domínios de objetos, a propósito dos quais se poderiam afirmar ou negar proposições 

verdadeiras ou falsas” (FOUCAULT, 2004:70).  

Os arranjos de saber e não/saber buscam interpretar a realidade e participam da 

construção dos vínculos institucionais e relacionais aqui mencionados, obscurecendo-os ou 

removendo-os, mas nem por isso, um seria mais verdadeiro que outro, porque a realidade não 

é aquilo que se diz dela. As verdades se desmoronam no tempo, quando se desmoronam os 

dispositivos institucionais que a sustentam.  É como se houvesse um resto de não saber por ali 

rondando, algo da ordem do não dito ou do mal-dito, que se reorganiza com o existente e 

assume o lugar de uma outra verdade. O esforço na contramão desse percurso é o do exercício 

de uma empiria, que permita elucidar o sentido de um discurso que nos diz aquilo que 

fazemos ou que somos. Para Paul Veyne, “o método fundamental de Foucault consiste em 

compreender o mais exatamente possível o que o autor do texto quis dizer no seu tempo” 

(VEYNE, 2009:20). 

O termo “discurso” utilizado nesse estudo não cumpre apenas uma função de 

sintagma, não refere apenas um nome. Não há uma neutralidade nesse uso. Ele representa um 

exercício de pensar ou uma aventura por entre as questões levantadas por Foucault em seu 
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livro “A Ordem do Discurso” de 1970. Nessa obra, o filósofo afirma que cada sociedade cria 

mecanismos que proíbem, excluem, silenciam e fazem circular discursos, operando uma 

distinção entre aqueles verdadeiros e falsos, e dizendo quem pode afirmá-los na forma de 

discurso verdadeiro porque científico. Aventura por ser um percurso que não oferece 

garantias, uma vez que nele não está pressuposto um fundamento, uma ideia originária e 

universal e uma verdade correspondente às coisas.  Aventura por ser um percurso que nos 

reserva surpresas: “tudo age sobre tudo, tudo reage contra tudo”, conforme nos diz Veyne 

(2009:60). 

Esse texto de Foucault tem o poder de despertar inquietações. Trata-se de 

visualizar a operação de um regime de poder por entre os corpos, entre os indivíduos e as 

instituições sociais, produzindo saberes e práticas dotadas desse poder porque cientificamente 

verdadeiros, podendo, bem assim, observar seu deslocamento no tempo, o cruzamento com 

outros enunciados. Nesse ponto, encontram-se “efeitos de superfície” que circulam, que são 

construídos para a sua permanência e vitalização no tempo. Estamos assim, adotando uma 

atitude metodológica para nos insinuar por entre os arranjos de poder e saber que distinguem 

discursos verdadeiros dos falsos, que definem que tipo de discurso pode circular e através de 

que procedimentos, se de exclusão ou proibição: “sabe-se bem que não se tem o direito de 

dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, 

não pode falar de qualquer coisa” (FOUCAULT, 2004:9). 

Com Foucault, podemos trazer o sentido de inquietação sob esses termos:  

 

(...) inquietação diante do que é o discurso em sua realidade material de 

coisa pronunciada ou escrita; inquietação diante dessa existência transitória 

destinada a se apagar sem dúvida, mas segundo uma duração que não nos 

pertence; inquietação de sentir sob essa atividade, todavia cotidiana e 

cinzenta, poderes e perigos que mal se imagina; inquietação de supor lutas, 

vitórias, ferimentos, dominações, servidões, através de tantas palavras cujo 

uso há muito tempo reduziu as asperidades (FOUCAULT, 2004:8). 

 

São, pois, inquietações que nos animam na direção da análise do discurso da mãe  

que fala de um adoecimento associado aos cuidados com o filho, fala que se insere entre o 

discurso judiciário que constitui seu filho como “adolescente autor de ato infracional”. A fala 

do adoecimento seria então um discurso estranho, que se mistura com as dores da vida, sem 

direito a lugar, transitório, informação supérflua, mas que, por isso mesmo, desperta a análise. 
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O que pode nos dizer essa análise a respeito de um outro discurso, dessa feita o 

discurso oficial que  diz sobre a política de proteção integral à adolescência? O que quer dizer 

“proteção” na concepção da mãe e do adolescente e sua relação com o adoecimento? 

Pensamos então fazer uma análise de discurso, fazer uma reconstrução histórica do discurso 

da “proteção integral” que forma o próprio corpo da Lei nº 8.069 e dá fundamento a qualquer 

política de Estado direcionado a adolescência. 

Realiza-se então uma análise de discursos institucionalizados, os quais constituem 

campos de confrontos, o discurso jurídico (Estado) e o discurso da sociedade (família), 

inclusive, já arquivados, guardados, mas que, em nosso entender, não consiste em um 

passado. O tempo aqui é operante, pois insiste através dos documentos em mostrar uma força 

presente, em que sua passagem não estaria alterando as relações institucionais em análise. É 

intenção usar esse mesmo tempo para transformar o que está preservado nestas relações, que 

seria a construção de um lugar de sofrimento. Trata-se de um esforço de reconstrução lógica 

dos discursos que interpelam a mãe, o adolescente e o sistema de proteção, quer dizer, o 

esforço de uma crítica elaborada de dentro do discurso e do seu próprio tempo. 

Eis um dos princípios da análise do discurso, segundo o próprio Foucault: 

 

(...) definir não os pensamentos, as representações, as imagens, os temas, as 

obsessões que se ocultam ou se manifestam nos discursos, mas os próprios 

discursos, enquanto prática que obedecem a regras. Ela não trata o discurso 

como documento, como signo de outra coisa, como elemento que deveria ser 

transparente, mas cuja opacidade importuna é preciso atravessar 

freqüentemente para reencontrar, enfim, aí, onde se mantém à parte, a 

profundidade do essencial; ela se dirige ao discurso em seu volume próprio, 

na qualidade de monumento. Não se trata de uma disciplina interpretativa: 

não busca “outro discurso” mais oculto. Recusa-se a ser alegórica” 

(FOUCAULT, 2009: 157,grifos do autor). 

 

 

2.1 Uma Descrição do Campo: o Juizado da Infância e da Juventude – 17ª Vara Cível 

 

 

A 17ª Vara Cível foi criada em 09 de dezembro de 1991, passando a integrar, 

junto com a 16ª Vara Cível, o Juizado da Infância e da Juventude. Em dezembro de 2001, o 
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Tribunal de Justiça de Sergipe, conforme Resolução de nº29/2001
10

 dispõe sobre sua 

competência e atribuições, dentre as quais destacamos as que se seguem: processar e julgar os 

feitos referentes a atos infracionais atribuídos a adolescentes; aplicar as medidas protetivas e 

socioeducativas cabíveis quando verificada a prática de ato infracional; processar e julgar as 

ações decorrentes de irregularidades no funcionamento das entidades de atendimento; 

executar as medidas aplicadas e as sentenças restritivas de liberdade proferidas pelos juízes do 

interior do Estado.  

Esclarecemos que desde a data de sua criação, ano de 1991, até o final de 2004, o 

Judiciário, através da 17ª Vara, exercia, diante da questão da adolescência em conflito com a 

lei, além da função essencialmente julgadora que lhe é peculiar, uma função de natureza 

social, ao assumir o lugar que a princípio seria pertinente à instância do Poder Executivo, na 

criação e no desenvolvimento de uma política pública de atendimento voltada para essa 

clientela. Esse quadro deixava transparecer que se estava criando um dispositivo de atenção 

ao adolescente fundado na concepção de que a política social destinada a este público exigia 

uma ação voltada para a vigilância e o controle, com ênfase em um caráter punitivo, e nada 

mais apropriado do que mantê-lo sob a intervenção direta do Judiciário, em substituição aos 

órgãos governamentais de execução, mesmo em tempo da nova Doutrina de Proteção Integral.  

Até o final de 2004, a linha de ação da política de atendimento dirigida ao 

adolescente em conflito com a lei, limitava-se à proteção jurídico-social, em termos também 

restritos, porque se tratava, apenas, do sistema legal de apuração do ato infracional. Uma vez 

reconhecida a responsabilidade do adolescente na prática do ato infracional, sobravam-lhe 

duas alternativas de atendimento socioeducativo: as medidas de internação, semi-liberdade e 

internação provisória, que eram desenvolvidas pelo órgão público da assistência social, a 

Fundação Renascer
11

, e as medidas em meio aberto, liberdade assistida e prestação de 

serviços à comunidade, que eram executadas pelo próprio  Juizado. Este, embora tendo à 

disposição, a estrutura de serviços oferecidos pela Política de Proteção Básica
12

, tais serviços 

não alcançavam o adolescente, pela própria dificuldade de se ter acesso a esses serviços. O 

                                                 
10

 Esta resolução encontra-se editada no site WWW.tjse.jus.br  
11

 A Fundação Renascer tem como finalidade, operacionalizar e executar a Política Estadual de Atendimento, 

Assistência Social e Proteção à Criança e ao Adolescente em situação de risco pessoal e social e em conflito com 

a Lei, através dos programas preventivos, protetivos e socioeducativos. Foi criada pela Lei 2.009/76, 

inicialmente com o nome de Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor-FEBEM, passando à sua denominação 

atual com a Lei 2.950/91. Esta entidade tem como regimento a Lei 3.242/92 e o Estatuto da Criança e da 

Adolescência. 
12

 A Política de Proteção Básica assegura serviços como educação, saúde, moradia e segurança para aqueles que 

se encontram em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação e/ou fragilidade dos 

vínculos afetivos e de pertencimento social. 
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mesmo podendo se dizer das políticas e programas de assistência social em caráter supletivo, 

para quem os programas não se destinavam, pela sua condição de ser infrator,  

O protagonismo do Judiciário, ao efetivar uma política dessa ordem, feria os 

princípios da absoluta prioridade
13

 e da proteção integral. Estes princípios essencializam e dão 

substância ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e têm um propósito que, para se realizar, 

exige uma ação interligada envolvendo família, sociedade e poder público. Assim, em que 

medida, esse protagonismo se consolidaria como uma garantia de direitos? É possível, ainda, 

reconhecer nesse protagonismo uma herança do menorismo, que instituiu uma política tutelar 

perante o adolescente autor de ato infracional, fundamentada no discurso da “situação 

irregular” ou “da conduta desviante”, vivida, primeiramente, de modo involuntário, pela 

condição de pobreza em que se encontrava, e, depois, por uma conseqüente patologia que se 

instalava a partir desse abandono moral e material. Mas, a pobreza não era causa única e 

determinante, também a família passou a ser apontada como fator co-responsável do desvio 

de conduta social apresentado pelo adolescente. Esta política estava centrada na figura do juiz, 

que tinha poderes para destituir o pátrio poder e, em nome de corrigir os defeitos de conduta 

do adolescente, que agora extrapolava a vida doméstica, chegava a aplicar a  internação sem 

prazo definido visando  a correção do desvio. A ênfase aqui era dada ao aspecto do tratamento 

das condutas desviantes.  

Em janeiro de 2005, busca-se eliminar estas distorções e a política de atendimento 

ao adolescente autor de atos infracionais, é transferida para a esfera do Executivo. As medidas 

restritivas de liberdade, a internação e a semiliberdade, são cumpridas nas seguintes unidades 

de atendimento: o Centro de Atendimento ao Menor (CENAM)
14

, para a internação de 

adolescentes do sexo masculino; a Comunidade Socioeducativa São Francisco de Assis 

(CASE)
15

, destinada ao cumprimento da semiliberdade para adolescentes também do sexo 

                                                 
13

 O Art. 227 da Constituição Federal afirma o princípio da absoluta prioridade quando se trata da garantia dos 

direitos à criança e ao adolescente. O  Art. 4º do ECA, em seu parágrafo único, diz que “a garantia de prioridade 

compreende:a) a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência do 

atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação e na execução das 

políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção 

à infância e à juventude. 
14

  CENAM: criado no ano de 1976 é responsável pela execução da medida socioeducativa de internação, ou 

seja, responde pela tutela de adolescentes que se encontram com restrição de liberdade. Vê-se que nessa 

denominação ainda persiste o termo menor, próprio do período de sua criação.  
15

  CASE: unidade socioeducativa responsável pela execução da semiliberdade atendendo aos adolescentes que 

se encontram com parcial de privação de liberdade. A data de sua fundação  deixou de ser indicada em virtude de 

alguns documentos terem sido queimados quando de um incêndio e a placa de fundação ter sido perdida em 

razão das reformas sofridas no prédio. 
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masculino, e a Unidade Feminina (UNIFEM)
16

, onde são executadas tanto a internação 

quanto a internação provisória e a semiliberdade. E, as medidas em meio aberto
17

, liberdade 

assistida e prestação de serviços à liberdade, saem do âmbito da 17ª Vara, indo para a 

assistência social dos municípios. 

Com esse ordenamento, o funcionamento da 17ª Vara sofre algumas mudanças, 

tanto em termos de suas instalações, quanto em termos da dinâmica de trabalho da equipe 

interprofissional da área de psicologia e do serviço social.  Se, antes, para assegurar a 

integração operacional dos órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança 

Púbica e Assistência Social (Art. 88, V), sua localização era no complexo de atendimento do 

qual fazia parte a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), o Centro de 

Atendimento ao Menor (CENAM) e a Unidade de Internação Feminina, a Vara passou, em 

2005, a funcionar no Fórum cuja localização congrega diversas outras varas cíveis e 

criminais.  

Esta decisão em favor da mudança do espaço físico foi uma iniciativa do 

Judiciário que dava os primeiros passos na direção de desvincular-se da execução da medida 

socioeducativa de internação, considerando que a proximidade entre  juizado e  unidade de 

internação conduzia o público usuário, a imprensa e o  executivo a acreditar que o juiz deveria 

responder pela gestão dos programas de execução. 

Uma mudança mais recente ocorreu em julho de 2009. A 17ª Vara transfere-se 

para o mesmo prédio onde funciona, e sempre funcionou, a 16ª Vara, compondo, as duas, o 

Fórum da Infância e da Juventude, e assim, passam a ser referência das ações jurídicas 

voltadas para a criança e a adolescência da comarca de Aracaju
18

. Trata-se do mesmo local 

em que teve início suas atividades quando da implantação do Estatuto da Criança e da 

Adolescência, e mesmo antes, sob o Código de Menores.  

                                                 
16

 UNIFEM: unidade socioeducativa responsável pela execução da internação aplicada as adolescentes. Foi 

fundada em 1997 com o nome “Unidade Feminina Hildete Falcão Batista” e funcionava no mesmo complexo em 

que também funcionavam outros órgãos integrantes do sistema de proteção jurídico-social. Em 4 de abril de 

2005 passou a chamar-se Unidade Feminina Senadora Maria do Carmo Alves e foi transferida para outro 

endereço.. 
17

 Em janeiro de 2005, o município de Aracaju assumiu a execução da Medida Socioeducativa de Prestação de 

Serviços à Comunidade, ficando, provisoriamente, sob o encargo da Fundação Renascer, a execução da 

Liberdade Assistida. Posteriormente, em janeiro de 2006, esta execução passa também para o poder público 

municipal, ao tempo em que a Fundação assume a responsabilidade de capacitar os demais municípios para 

desenvolverem os respectivos programas, Liberdade Assistida e  Prestação de Serviços à Comunidade.  
18

 Os municípios do Estado são divididos em comarcas pelo Código de Organização Judiciária. Cada comarca 

tem  jurisdição própria. Isso diz da sua competência para julgar determinada matéria. No caso da  17ª Vara Cível, 

esta tem competência  para julgar e processar os adolescentes em conflito com a lei que se encontram sob a 

jurisdição da comarca de Aracaju.   
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A 17ª Vara é composta do cartório, de salas destinadas à realização de audiências, 

ao juiz, à defensoria, à promotoria, à assessoria do juiz, ao comissariado e ao Núcleo Técnico 

Operacional – setor psicossocial. Este comporta quatro salas, uma das quais são distribuídas 

entre os técnicos e estagiários, reservando-se três para a realização de entrevistas e outros 

atendimentos. Internamente, a equipe teve seu quadro aumentado para seis profissionais, três 

psicólogos e três assistentes sociais, ficando cada um responsável pela supervisão das 

diferentes medidas socioeducativas, além da elaboração de perícias.  

É relevante apresentar estes setores não somente em função de sua distribuição 

espacial, pois, em conformidade com Faleiros. (2009), cabe atentar para um outro 

organograma, aquele que dá visibilidade à relação de interdependência  entre os setores no 

tocante à trajetória dos processos - juiz, cartório, promotoria e setor psicossocial -, para, na 

mesma medida, tornar evidente as relações de poder que atravessam e organizam o 

funcionamento dos mesmos. Isto permite identificar que a centralidade do poder se reparte 

entre o juiz e a promotoria, uma vez que essas instâncias determinam as condições e a 

dinâmica de trabalho do cartório e do Núcleo Técnico.  

 

 

2.2 O Núcleo Técnico Operacional: elaboração da perícia psicossocial. Ou de quando o 

adolescente diz: “D. Maria não me faça mais pergunta, não!” 
19

 

 

 

A criação de uma equipe interprofissional atuando no Juizado da Infância e da 

juventude é uma exigência do Estatuto da Criança e do Adolescente.  Sua finalidade é 

assessorar o juiz em suas decisões, conforme prescreve o Art.151 da Lei abaixo indicado: 

 

Compete à equipe interprofissional, dentre outras atribuições que lhe forem 

reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante 

laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de 

aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob 

                                                 
19

 Fala de um adolescente, pronunciada esse ano de 2011, em situação de entrevista no NTO. Procuramos 

materializar esse momento para manter em perspectiva a passagem do tempo, considerando que estamos 

trabalhando com documentos datados de 2005 a 2008. Assim, esta fala, uma vez se apresentando nesse instante 

presente, revela, que, um ato que faz parte dos procedimentos corriqueiros para a confecção do laudo, 

documento esse previsto pelo Estatuto que dá o tom da participação  de fatores  subjetivos e sociais na prática do 

ato infracional,  estaria representando mais um mecanismo de responsabilização, ao qual o adolescente esboça 

resistência. Possivelmente, esta situação está longe de ser vivida como uma estratégia de defesa dos seus 

interesses. Trata-se de uma entrevista ou de um inquérito?  
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a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre 

manifestação técnica. 

 

O Código de Processo Civil, através da Seção VII que trata da Prova Pericial, Art. 

420-439, regulamenta a prestação desses serviços, referindo-se mais especificamente à prova 

pericial e por extensão, ao perito. As Regras Mínimas das Nações Unidas para a 

Administração da Justiça da Infância e da Juventude (Regras de Beijing)
20

 é outro documento 

que  também recomenda “uma investigação completa sobre o meio social e as circunstâncias 

de vida do menor e as condições em que se deu a prática da infração”, entendendo ser este um 

recurso que  facilita  a tomada de decisão por parte da autoridade judiciária,  razão porque o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que  adota  semelhante compreensão sobre a matéria, 

também prevê a formação de uma equipe profissional para operacionalizar estes serviços 

auxiliares. 

Em se tratando da elaboração do laudo psicossocial, sua confecção envolve a 

realização de entrevistas junto ao adolescente e seus familiares, com uma abordagem 

individual ou em grupo, neste caso, o grupo familiar, sendo este quase sempre representado 

pela mãe.  

Estas entrevistas são abertas, preservando, no entanto, um direcionamento, pois 

sua finalidade supostamente reside em reconstruir a história de vida do adolescente. Com este 

fim, a equipe registra os dados referentes às condições econômicas e ao contexto sócio-

familiar e afetivo. Na abordagem com a família, procura-se obter informações sobre sua 

composição, seu modo de funcionamento, a exemplo do grau de coesão entre os membros e 

da qualidade dos afetos que ali circula.  

O interesse das entrevistas também se volta para as vivências do adolescente no 

mundo social mais amplo, este representado pela escola, o grupo de amigos, o vínculo com a 

rua, as formas de lazer, as atividades laborativas, se houver, e a profissionalização.  

Examinamos ainda sua percepção acerca do ato infracional, da lei, da justiça e de suas 

possibilidades de reparação do ato. Ao final, é formulado um parecer sinalizando para os 

traços sócio-econômicos e de personalidade que estariam motivando o comportamento do 

adolescente e para as demandas a serem atendidas pelos serviços que por ventura sejam 

                                                 
20

  Regra 16.1 das Regras de Beijing: Para facilitar a adoção de uma decisão justa por parte da autoridade 

competente, a menos que se trate de infrações leves, antes da decisão definitiva será efetuada uma investigação 

completa sobre o meio social e as circunstâncias de vida do jovem e as condições em que se deu a prática da 

infração. 
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oferecidos em nível da assistência social, ao tempo em que contém a sugestão de medida 

sócio-educativa mais adequada à situação apresentada.
21

 

Quanto à sugestão de medida, o Estatuto determina, em seu Art. 112, parágrafo 1º, 

que: “a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as 

circunstâncias e a gravidade da infração”. Vê-se, portanto, que a aplicação de uma 

determinada medida não está circunscrita ao ato tão somente. Uma vez que a referência à “sua 

capacidade de cumpri-la”, abre possibilidades para a entrada do exame de sua subjetividade, 

comportando, dentre outras questões, a possibilidade de responsabilização do adolescente por 

seu ato. Esta avaliação toma uma perspectiva sócio-psicológica, considerando que a reparação 

jurídica já se encontra embutida na sentença, que carrega uma dimensão punitiva, dada a 

obrigatoriedade do seu cumprimento. 

A entrevista realizada pela equipe interprofissional junto à mãe e ao adolescente 

acontece quase sempre após a Audiência de Apresentação. A Audiência Apresentação 

consiste no primeiro contato do adolescente com o Estado, formalmente, enquanto instância 

julgadora. Neste momento, ele vai expor a sua verdade, ou a versão dos fatos segundo seu 

ponto de vista. Cabe dizer que antes mesmo do seu depoimento perante o juiz, este 

adolescente já o havia feito para o delegado responsável pela investigação policial e para o 

Ministério Público, ocasião em que o promotor decide se o representa ou não, ou seja, se 

formula uma denúncia que dá causa à ação socioeducativa para apuração, em juízo, da autoria 

do ato, o que significa a abertura do processo. Chegando ao Núcleo Técnico é comum o 

adolescente justificar sua presença, dizendo “fui acusado”. Mas, autodeclarar-se “acusado”, é 

uma operação que tem início na Delegacia, ou melhor, vem desde o ato de apreensão policial, 

até como uma forma de se defender do estigma de infrator. 

A realização das entrevistas imediatamente após a primeira audiência tem uma 

limitação, pois ao chegarem ao Núcleo, mãe e filho estão sob o impacto do que foi vivenciado 

naquela situação em que tiveram que responder sobre suas condutas perante o juiz, e em 

dúvida acerca do destino a ser reservado ao adolescente. Nesse momento, interrogam-se sobre 

as expectativas que o depoimento de ambos criou na promotoria ou na figura do magistrado. 

Os papéis se destacam e se diferenciam - mãe e filho conseguem perceber a função de cada 

um. Observa-se também que estão sob impacto do que ouviram, pois se trata quase sempre de 

uma linguagem de difícil acesso. Resta dizer que também comparecem mobilizados pelo 

                                                 
21

  Atualmente, por volta do segundo semestre de 2010, a equipe interprofissional decidiu por não mais incluir a 

sugestão de medida socioeducativa. 
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conteúdo de suas respectivas falas, considerando que revivem o acontecido não só no nível da 

narrativa, mas em termos afetivos.  

Quanto à participação da mãe, esta ocorre ao longo de todo esse percurso. Em 

cada uma dessas instâncias, a Delegacia, a Promotoria e o Juizado, a palavra lhe é consentida, 

quando então ela descreve o que vem a ser a conduta do filho nos diversos aspectos de sua 

vida: escolarização, relação com a comunidade, com o núcleo familiar, com grupo de amigos, 

expondo, se houver, suas possíveis dificuldades. Na verdade, esta é a fala que o judiciário 

espera da mãe (ver roteiro do laudo psicossocial, por exemplo). Contudo, é mais usual que se 

registre sua fala durante sua participação na Audiência de Apresentação e no Laudo. 

Ao final das entrevistas no Núcleo, elabora-se o laudo interprofissional. O laudo 

irá compor as peças do processo, ao qual é juntado na fase de instrução, o que significa dizer 

que ele funciona como prova e contribui para formar a convicção do juiz sobre o adolescente 

quanto a responsabilizá-lo, ou não, pelo ato infracional. No caso do juiz, este não formula 

quesitos específicos aos técnicos das referidas áreas de especialização, muito embora a 

promotoria o faça (ver Anexo 1), porém, sem prescindir da anuência do Juízo. Estes quesitos 

são um dispositivo previsto pelo Código de Processo Civil ao discorrer sobre a perícia, em 

seus Art. 425 e 426, I, II. 

Os quesitos formulados pela promotoria mostram que os profissionais das 

respectivas áreas, psicologia e serviço social, sobretudo os de psicologia, são requisitados para 

traçar o perfil do adolescente, nos aspectos relativos à: sanidade mental; sociabilidade; 

autoridade familiar; níveis de agressividade e capacidade cognitiva. Em última instância, 

vemos, pela escolha desses itens, a centralização de toda a problemática do adolescente na 

questão familiar e em aspectos de personalidade, portanto numa abordagem individualizante.  

A elaboração do laudo ou de qualquer outro parecer relativo ao adolescente, 

envolve um criterioso estudo da documentação processual, no qual são colocados para análise 

elementos como o ato em si, as circunstâncias do seu cometimento, a história de vida do 

adolescente e a aplicação da sentença. Nesse sentido, é relevante manter a atenção voltada 

para o conjunto de particularidades que compõem o processo, haja vista nele conter o “olhar” 

da promotoria, da defensoria, do juiz, do réu e do próprio núcleo técnico do juízo, tornando 

evidente um jogo de argumentação em que cada uma das partes procura fazer valer sua versão 

dos fatos. A constituição do processo jurídico deve ser visto, então, como fundamental na 

composição da análise que o adoecimento quer enunciar. 

Ao referir a perícia psicológica, isto é, a versão do psicólogo, quando este reconta 

a história do adolescente e do ato infracional, é possível introduzir algumas formulações em 
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torno da relação entre subjetividade e lei. A argumentação é sobre a possibilidade de a lei, 

melhor dizendo, o próprio Direito, que por essência normatiza a conduta humana, punindo 

inclusive os excessos, se insere nos dispositivos de controle e disciplina, modelando um tipo 

de sujeito que quanto mais socialmente adaptado, sob seu ponto de vista, melhor. 

Sobre essa questão, direito, subjetividade e controle social, Foucault (1977) a 

examina mais de perto a partir da entrada do saber médico-psiquiátrico no judiciário, para a 

elaboração de pareceres sobre o autor do crime, em cujo nome decide-se sobre sua 

imputabilidade ou inimputabilidade, ou sobre sua periculosidade, passando, esses pareceres, a 

funcionar como prova que auxilia o juiz na formação de sua convicção, se culpado ou louco.  

Os dois campos, o jurídico e o psiquiátrico, aparentemente concorrentes entre si, pois sobre a 

mesma matéria, o delito, ambos podem apresentar posições opostas, correndo o risco de 

inocentar o crime, na verdade mostram-se solidários um ao outro, estando o primeiro 

prescrevendo o que podemos chamar de uma ortopedia social, e o segundo, uma normalização 

mental. E mais, a psiquiatria também passa a participar dos jogos de controle social ao se 

organizar em torno do que seria uma ação preventiva, evitando assim o surgimento de 

condutas delituosas futuras. O encontro da justiça com a psiquiatria foi, então, bem sucedido, 

pois através do saber médico diagnosticava-se, prevenia-se e tratava o personagem autor do 

delito. 

Se o sentido do delito não é avaliado apenas sob o ponto de vista do ato em si, em 

que se considera sua adequação ao que a lei define como conduta delituosa, ou mesmo sob as 

circunstâncias do seu cometimento, exige-se, agora, que além desses elementos, a história 

individual e familiar do seu autor ocupe um lugar de importância, importando isto em um 

novo modo de conceber o delito, daí o uso de recursos como da elaboração do laudo, pelo 

qual se realiza esse tipo de anamnese. É quando então entram em julgamento as motivações e 

a personalidade do autor do delito.  

O laudo passa a constituir um dispositivo de controle social, fundamentando uma 

intervenção do judiciário sobre o sujeito, isto é, sustentando sob bases racionais, as estratégias 

de punição: a abordagem passa a ser individual, e não mais se aplicando a punição pela 

punição, mas com o fim de uma reeducação ou ressocialização do sujeito. Somos levados, 

então, a encarar outra face da articulação entre norma e subjetivação, aquela que participa da 

vida humana, porém, subordinando-a, domesticando-a, não somente em termos do seu caráter 

estruturante, ordenador do desejo e do laço humano, conforme anuncia alguns núcleos 

conceituais da psicanálise, por exemplo. 
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O interesse em mencionar a perícia ou os laudos psicológicos se justifica por ser 

um instrumento por meio do qual a subjetividade se entrelaça com o campo do direito, de 

modo destacado, sendo este o caminho pelo qual o ato do sujeito se insere no discurso 

jurídico, adquirindo significações. 

A perícia psicológica é um elemento jurídico que tem relevância por formar a 

convicção do juiz sobre a matéria a ser julgada. O princípio da convicção pode ser resumido 

segundo os termos de Foucault que assim escreve: “o juiz só deve começar a condenar se 

estiver intimamente persuadido da culpa, não basta ter apenas suspeitas” (FOUCAULT, 

2002:10). A convicção se constrói a partir do critério da “boa prova”, contudo, a boa prova 

não está definida como tal apenas pelo critério da lei, “é a sua demonstratividade que a torna 

válida, é o seu poder de garantir a adesão de qualquer espírito capaz de verdade, capaz de 

juízo, logo de verdade...” (FOUCAULT, 2002:11). A perícia tem então a pretensão de ser a 

“boa prova”, aquela que oferece a verdade sobre o sujeito. Ainda segundo Foucault: 

 

 (...) o relatório dos peritos - na medida em que o estatuto de perito confere 

aos que o pronuncia um valor de cientificidade, ou antes, um estatuto de 

cientificidade – goza, com relação a qualquer outro elemento de 

demonstração judiciária, de certo privilégio. Não são provas legais no 

sentido em que o direito clássico as entendia ainda no fim do século XVIII, 

mas são enunciados judiciários privilegiados que comportam presunções 

estatutárias de verdade, presunções que lhes são inerentes, em função dos 

que as enunciam. Em suma, são enunciados com efeitos de verdade e de 

poder que lhes são específicos: uma espécie de supralegalidade de certos 

enunciados na produção da verdade judiciária (FOUCAULT, 2002:14). 

 

Em última análise, é destinado à perícia um lugar de ressonância no campo 

jurídico. Esta peça de instrução contribui para construção de uma verdade judiciária, que irá 

compor o conjunto das versões constitutivas do processo.  

Pensando na disputa em torno da versão que mais se aproxima da veracidade dos 

fatos, Geertz (2009) interroga-se sobre o lugar dos fatos no que ele chama de parte “jurídica 

do mundo”. Afirma que neste campo as configurações fatuais são formas de representação da 

realidade. O autor pensa a representação jurídica como um processo de atribuição de 

significados, “fenômeno que dá sustentação a toda cultura”, e que leva um e outro a vincular-

se a uma significação em detrimento de outras.  Para Geertz:  
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A descrição de um fato de tal forma que possibilite aos advogados defendê-

los, aos juízes ouvi-los, e aos jurados solucioná-lo, nada mais é que uma 

representação (...). O problema fundamental é descobrir como representar 

aquela representação (GEERTZ, 2009:259-260). 

 

Geertz (2009) nos diz que, no Direito, os fatos não têm existência própria e não se 

encontram em estado bruto espalhados pelo mundo, podendo ser fisicamente carregados para 

o tribunal. Os documentos revelam que se trata de uma realidade editada e reeditada, ou seja, 

construída por várias mãos. A imagem utilizada por Geertz é a de um “truque de mãos”, isto 

para fazer referência aos procedimentos jurídicos que tentam emparelhar os fatos empíricos à 

lei, estabelecendo uma relação de encaixe entre aquilo que é (o que aconteceu) e o que deve 

ser (o que é legal). Segundo este autor, “no Direito, os fatos são feitos (...) são construídos 

socialmente por todos os elementos jurídicos (...). Trata-se de uma representação da 

representação” (idem, p.258).  

Isto significa que o Direito, cujos procedimentos visam à adequação entre os fatos 

e a lei, entre o real e o ideal, não vai direto à realidade, esta não se apresenta substancializada, 

de resto significada. A norma é seu modo próprio de declarar uma representação do real, esta 

que se afigura como legítima dado seu caráter de universalidade e de transcendência. 

Ainda conforme Geertz: 

 

(...) o argumento aqui, no entanto, é que a parte “jurídica” do mundo não é 

simplesmente um conjunto de normas, regulamentos, princípios, e valores 

limitados, que geram tudo o que tem a ver com o direito, desde decisões do 

júri, até eventos destilados, e sim parte de uma maneira específica de 

imaginar a realidade. Trata-se, basicamente, não do que aconteceu, e sim do 

que acontece aos olhos do direito; e se o direito difere de um lugar ao outro, 

de uma época a outra, então o que seus olhos vêem também se modifica 

(idem, p.259). 

 

Vimos, pois, que para o Direito importa traduzir o crime. Este precisa ganhar 

inteligibilidade aos olhos dos atores jurídicos. É o que faz circular as diferentes versões sobre 

o ato, versões quase sempre conflituosas entre si, sendo este litígio resolvido pelo juiz, que 

como um árbitro, traduz a versão final em termos de sentença. Se as versões são antagônicas, 

o jogo a que se assiste na cena jurídica, envolve coerções e investimentos, desde que uma 

verdade seja construída, que tenha primazia e se encaixe na lei.  
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Por fim, temos que a constituição do Processo Judicial para apuração de ato 

infracional, através de uma sucessão de procedimentos formais, obedece à lógica do Direito, 

permitindo, esta lógica, a garantia de direitos segundo o estabelecido pelo Estatuto que, em 

sua essência, visa salvaguardar os interesses do adolescente. A produção do material escrito e 

as evidências materiais asseguram a legalidade do processo. Ocorre que paralelo ao curso 

formal do Processo, cria-se outro percurso, em que os atores ganham vida e se movimentam 

cada um de acordo com o seu papel, entrando no sistema outros elementos.  Este outro 

percurso não está isento do jogo de poder que se exerce em toda e qualquer relação que se 

estabelece entre os indivíduos ou grupos de indivíduos e entre estes e as instituições sociais, 

ainda que o mundo jurídico assim o queira. 

O processo retrata então o rigor das normas jurídicas para a sua constituição e os 

jogos de linguagem que servem para formar o convencimento das partes em termos da defesa, 

da acusação e da resolução do conflito pelo juiz. Através desses jogos, passa a circular a 

“realidade imaginada” (Geertz, 2009:259) por cada uma das partes que compõe o litígio, 

podendo este, ser um debate oral ou um debate por escrito através dos documentos que 

compõem o Processo. Aqui queremos lembrar que nem todos os participantes estão 

efetivamente presentes nas Audiências, no caso do psicólogo sua presença se dá através do 

documento que é a perícia. 

Garapon (1997), referindo-se a “arte de julgar”, apresenta todos os elementos 

jurídicos que configuram o ritual de um julgamento, desde as etiquetas que regulam o 

comportamento nos tribunais até a hierarquização dos papéis distribuídos por entre a defesa, a 

acusação, o réu, as testemunhas e o juiz. O autor aborda como o Direito manipula questões 

como o espaço e o tempo e todos esses outros elementos, para garantir determinada impressão 

naquele que adentra nesse universo, que seria a impressão de que sobre ele paira uma 

dimensão de poder com o qual não existe possibilidade de mediação, apenas de submissão.  

Assim, para este autor, o mundo jurídico quer acreditar-se uma realidade à parte, livrando-se, 

assim, das contaminações dos valores profanos, para manter em estado de pureza, bens 

supremos como Justiça, Liberdade e Igualdade, diante dos quais o Direito assume uma 

posição de defesa e se diz representante.  

Se o movimento do Direito é nesse sentido, Geertz, e o próprio Garapon, o 

reintroduz no mundo social do qual faz parte e que ele próprio fabrica. Para este autor, Geertz 

(2009), o Direito é uma forma específica de imaginar e de construir a realidade, assim como o 

é outras instituições sociais como a religião, a ciência, a ideologia e a arte, segundo seus 

próprios termos comparativos. A diferença é que o faz dispondo de “um conjunto de atitudes 
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práticas (...) que essa própria forma de ver o mundo impõe aos que a ela se apegam” 

(GEERTZ, 2009:276). Isso, segundo esse autor, dá outro sentido ao esforço de 

correspondência entre os fatos e a lei, que não apenas aplicar princípios gerais a fatos 

coloquiais, mas fazer com que as descrições do mundo e os vereditos se confirmem 

mutuamente. 

O direito seria então um sistema de símbolos através do qual, a realidade 

imaginada é comunicada, imposta, compartilhada, modificada. Nesse caso, a linguagem tem 

primazia. Trata-se da “maneira pela qual as instituições legais traduzem a linguagem da 

imaginação para a linguagem da decisão, criando assim um sentido de justiça determinado” 

(GEERTZ, 2009:260). É nessa perspectiva que estaremos lidando com o Processo: uma 

estrutura imaginativa do mundo. 

Para Geertz (2009), se toda realidade é imaginada, tudo é uma construção social. 

Cada grupo, cada instituição dá um sentido específico a si mesmo, e busca representar o real a 

partir desse modo de conceber as coisas. Apresentam suas descrições como se fosse o real, 

mas, descrevem sempre a partir de si mesmo. O Direito teria então sua própria descrição dos 

fatos, sua própria concepção de mundo. Mas, não são representações que guardam uma 

correspondência com o real. São auto-descrições, ou descrições a partir de si mesmo, são 

visões de mundo que se apresentam como se fossem o real, assim como o senso comum 

também representa o real, muito embora a ciência positiva queira fazer entender que a sua 

representação é mais verdadeira porque se trata de uma produção de conhecimento em bases 

racionais e iluministas.  

 

 

2.3 O Percurso da Dupla Mãe/ Adolescente no Sistema de Justiça da Infância e da Juventude 

 

 

O percurso da mãe/adolescente no sistema de justiça analisado neste estudo, 

retrata o trâmite processual relativo à apuração do ato infracional, o qual se inicia com a 

apreensão do adolescente. Esse movimento processual encontra-se disposto no capítulo III, 

Sessão V do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata Da Apuração de Ato Infracional 

Atribuído a Adolescente, Art. 171 a 190.  

O ato que dispara os procedimentos a serem descritos é de natureza policial, pois 

resulta da apreensão do adolescente, a qual pode ser feita em flagrante de ato infracional, caso 

em que o adolescente é encaminhado a autoridade policial, ou através de mandado de busca e 
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apreensão expedido pela autoridade judicial. Na primeira situação, a apreensão poderá ser 

feita pela autoridade policial, pelo servidor público, por obrigação, ou pelo cidadão, por livre 

escolha. Na segunda condição, a apreensão somente poderá ser feita pela Polícia Civil ou 

Militar, quando então o adolescente deverá ser encaminhado desde logo a autoridade 

judiciária. 

Estando apreendido em caso de flagrante de ato infracional, e, comportando o ato 

um conteúdo de violência ou grave ameaça à pessoa, como a lesão corporal, a autoridade 

policial deverá adotar as seguintes providências: lavrar auto de apreensão; apreender o 

produto e os instrumentos da infração e requisitar perícias necessárias à comprovação da 

materialidade e autoria do ato. Na ausência dessa condição, ou seja, do potencial ofensivo, 

registrar o acontecimento em boletim de ocorrência circunstanciada, como no caso de uma 

injúria ou difamação. 

Assim, a depender das circunstâncias do ato infracional, o adolescente poderá ser 

liberado, ou não. Sendo liberado, a autoridade policial o entregará aos pais ou responsável 

mediante termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao Ministério 

Público, encaminhando, imediatamente, cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. 

Na hipótese de não ser liberado, a autoridade policial deverá apresentá-lo desde logo ao 

Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. O 

prazo para a apresentação à Promotoria é de 24 horas. Não sendo possível a apresentação 

imediata, o adolescente deve aguardar em repartição policial especializada, ou seja, na 

Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, ou em local separado de adultos. 

Apresentado ao Ministério Público, este, de posse dos documentos produzidos 

pela autoridade policial, e estando os mesmos devidamente autuados pelo cartório judicial e 

com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá à sua imediata oitiva 

informal, e, em sendo possível, a oitiva de seus pais ou responsável, vítima ou testemunha. 

Tomadas essas providências, o Ministério Público poderá: promover o arquivamento dos 

autos, conceder a remissão ou proceder com a representação do adolescente junto a autoridade 

judiciária propondo a instauração de procedimentos jurídicos para aplicação de medida 

socioeducativa, isso que se chama ação socioeducativa.  

Havendo concordância do juiz quanto ao arquivamento ou remissão, o caso 

encontra-se encerrado. Por sua vez, a discordância resultará em outros procedimentos: a 

autoridade judiciária encaminhará os autos para o Procurador-Geral da Justiça que poderá 

designar outro representante do Ministério Público para dar prosseguimento ao feito, ou 

ratificará a remissão ou o arquivamento, estando o juiz, nesse caso, obrigado a homologar. 
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A remissão (Art.126-ECA) como forma de exclusão ou extinção/suspensão do 

processo, que pode ser aplicada pelo Ministério Público, ou pelo Juízo, respectivamente, 

sempre respeitando as circunstâncias e as conseqüências do ato, o contexto social e a 

personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional, é vista 

como uma oportunidade, incluindo algum nível de proteção ao adolescente, uma vez que o 

poupa da instauração do processo, evitando assim a estigmatização que esta relação tem o 

poder de instituir (Mirabete, 1996). 

Uma vez oferecida a representação, podendo esta ser fundamentada em indícios 

de autoria e materialidade da infração, e não somente em provas pré-constituídas,  a 

autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente. O adolescente e 

seus pais serão notificados a comparecer à audiência, acompanhados de advogados ou 

defensor público que será nomeado na ausência daquele. 

Comparecendo a essa audiência, o adolescente, acompanhado de seus pais ou 

responsável e do advogado ou defensor nomeado, a autoridade judiciária procederá à oitiva 

dos mesmos, podendo requisitar opinião de profissional qualificado (perito) e então decidir  

pela remissão ou requisitar outros subsídios, como relatórios técnicos e laudo psicossocial, 

para formular sua decisão.  

Por fim, realiza-se a audiência de continuação, em que serão ouvidas as 

testemunhas indicadas na representação e defesa e, tendo sido  cumpridas as diligências e 

juntado o relatório da equipe profissional, será dada a palavra ao Ministério Público e à 

Defensoria, sucessivamente, para, em seguida ser proferida a sentença judicial, em termos da 

aplicação da medida socioeducativa.  

A execução está a cargo da esfera administrativa do poder público. Tais medidas 

são: a advertência; o ressarcimento do dano; a prestação de serviços à comunidade; a 

liberdade assistida; a semiliberdade e a internação. Após intimação da sentença, o adolescente 

deverá manifestar-se quanto a sua intenção ou não de recorrer da sentença. 

Na hipótese de o adolescente deixar de comparecer à audiência de apresentação, 

injustificadamente, a autoridade judiciária poderá determinar sua condução coercitiva para 

garantir seu comparecimento em outra data prevista. Do mesmo modo, caso o adolescente não 

seja apresentado ao Ministério Público para a oitiva informal, logo após ter sido liberado pela 

autoridade policial, a Promotoria poderá notificar os pais ou responsável e requisitar o 

concurso da polícia civil ou Militar. 

Todos esses procedimentos têm registros públicos, cujos documentos reunidos 

configuram o processo de apuração de ato infracional atribuído ao adolescente. Seria, então, a 
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transformação de todo os procedimentos, em autos. Afirma-se que o Processo assim 

constituído passa a ser considerado elemento da proteção. 

 

 

2.4 O Material de Pesquisa 

 

 

Os documentos que servirão de suporte para nossa análise provêm dos processos 

judiciais dos adolescentes, os quais se encontram no Arquivo Judiciário, e dos registros da 

pesquisadora, elaborados a partir dos contatos com as mães, os quais aconteceram através das 

entrevistas durante sua atuação profissional. Esta entrevista geralmente é realizada após a 

audiência de apresentação, ou em data distinta a depender da disponibilidade do profissional, 

da própria mãe ou do adolescente. Esclarecemos que o conteúdo das entrevistas foi registrado 

e arquivado primeiro pelo entrevistador enquanto psicólogo de um setor específico do 

Juizado, para em seguida, agora como pesquisador, vir a utilizar, de seu próprio arquivo, seus 

registros particulares para fins acadêmicos.  Portanto, estes registros aqui mencionados fazem 

parte do arquivo particular do psicólogo/pesquisador do judiciário.  

Temos, assim, os seguintes documentos: roteiro das entrevistas realizadas junto às 

mães; narrativa do adoecimento nos registros de entrevista; apresentação dos casos através 

dos registros de entrevista; depoimento do adolescente na DEPCA; relatório da DEPCA; Ata 

de Audiência do Ministério Público; a Representação; Termo de Audiência; Termo de 

Apresentação; Laudo Psicossocial; Quesitos da Promotoria; Alegações Finais do Ministério 

Público; Alegações Finais da Defensoria, e por último, a Sentença.  

Os documentos começam a ser confeccionados no momento em que o 

adolescente, quase sempre acompanhado de sua mãe, é inquirido na Delegacia e a seguir no 

Ministério Público, na Defensoria e na Audiência de Apresentação. Em seguida, são ouvidos 

pelo Núcleo Técnico Operacional.  Este setor vem a ser um lugar “privilegiado” para o qual as 

mães são encaminhadas, conforme determinação judicial registrada no Termo de Audiência, 

para, dentro de uma atmosfera supostamente diferente daquela encontrada nas instâncias as 

quais referimos acima, fazer o relato de sua história de vida. Constam ainda para análise, os 

quesitos elaborados pela promotoria para serem respondidos pelo Núcleo Técnico após 

elaboração do laudo (Anexo2). 

A Audiência de Apresentação é o momento em que o adolescente narra a sua 

versão dos fatos. É esclarecedor do clima que se cria no transcurso da mesma, mencionar a 
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disposição dos lugares, estes que designam a especificidade do papel de cada um dos 

participantes da cena jurídica, como Garapon (1997) assinalou: todos se encontram sentados 

em torno de uma mesa comprida, sendo que o adolescente se coloca em uma das 

extremidades da mesa de modo a ficar de frente para o juiz, mantendo uma boa distância. O 

juiz se posiciona na outra ponta da mesa, em um lugar de destaque, dando-lhe condições de 

olhar inquiridoramente para o adolescente. Em uma das laterais da mesa fica o promotor e do 

lado oposto, o defensor. A mãe fica mais próxima do filho.  

O Termo de Apresentação é organizado pelo Juiz, ou seja, ele ouve as respostas às 

perguntas que são feitas às partes. O Juiz corrige a fala, quando julga necessário, porém, com 

o cuidado de “não modificar o sentido”, e, com isso, dar a versão final do texto que deverá 

configurar o termo. Caso os envolvidos não concordem com o conteúdo da ata, deixam de 

assiná-lo. A análise deste documento nos interessa em razão de nele constar o depoimento da 

mãe sobre o filho. 

Os documentos do Ministério Público que nos interessam, dizem respeito à 

Representação, através da qual se fundamenta, legalmente falando, seu pedido para 

instauração da ação socioeducativa para apuração do ato infracional; a Ata de Audiência, que 

constitui a ouvida do adolescente e sua mãe; as Alegações Finais, em que a promotoria 

discute a materialidade da prova, a culpabilidade do adolescente e as medidas 

socioeducativas, e também as protetivas, mais adequadas ao caso, bem como os quesitos a 

serem respondidos pelo Núcleo, como forma de dar mais objetividade ao laudo. 

Do mesmo modo, estaremos analisando as Alegações Finais da Defensoria, 

documento que se contrapõe aos argumentos da Promotoria, às vezes defendendo a não 

participação do adolescente no ato infracional, às vezes defendendo a aplicação de uma 

medida socioeducativa mais branda que a sugerida pelo Ministério Público ou pelo Laudo 

Psicossocial. E, por último, tomaremos a Sentença proferida pelo juiz. Esse documento 

apresenta um resumo de todos os atos jurídicos que compõem o Processo, para só então a 

sentença ser enunciada. 

Sobre a seleção dos registros das entrevistas, estes são em número de nove, 

disponíveis em uma série temporal, que se coloca no período de 2005 a 2008. O tempo não 

foi o critério da seleção. Ele não é causa direta na coleta dos dados assim como não 

sobredetermina o discurso da mãe sobre seu adoecimento. Este recorte no tempo tem como 

justificativa o fato de este material encontrar-se à disposição do pesquisador, em seu arquivo 

pessoal, e porque neles encontramos mais diretamente verbalizado pela mãe, o adoecimento. 

Esta fala ora remete a problemática do filho como causa constitutiva do adoecimento, ora 
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refere seu agravamento em conseqüência de sua conduta. Nesse último caso, a doença 

preexiste à condição do filho, e são atribuídas às mazelas sociais e afetivas das quais as mães 

se sentem vítimas. 

Este discurso, que refere um adoecimento, teve sua primeira percepção nas 

entrevistas realizadas junto às mães de adolescentes que estão respondendo em juízo pela 

acusação de prática de ato infracional. Contudo, esta mesma questão, o adoecimento, foi 

observada na série de documentos “oficiais” que são construídos durante os procedimentos de 

apuração do ato infracional e que formam o processo jurídico do adolescente. 

É pertinente esclarecer que o conjunto das entrevistas destinava-se a outro fim que 

não da pesquisa. A realização das mesmas acontecia dentro de uma relação e de um contexto 

que tinha como suporte a estrutura de Poder Judiciário e um caráter impositivo, isto tanto para 

o profissional quanto para a mãe. Na verdade, esta última tinha consciência de que não podia 

furtar-se a esse momento sem sofrer alguma penalidade, como a condução coercitiva. Tal 

momento representa uma etapa do julgamento do filho, sem a qual o processo deixa de ter 

andamento, podendo retardar a decisão judicial, e, consequentemente, aumentar o nível de 

ansiedade quanto ao desenrolar dos acontecimentos em que o filho encontra-se diretamente 

envolvido.  

Contudo, “as entrevistas” correspondem ao registro, de caráter seletivo, que o 

psicólogo do Juizado, e não o pesquisador, fez do relato das mães. Este registro tem uma 

configuração própria, em razão do objetivo a que se destina que seria capturar a história de 

vida do adolescente segundo o ponto de vista da mãe e sob a ótica do próprio adolescente, ao 

tempo em que procura dar sentido à prática do delito. Assim, as entrevistas não foram 

registradas em sua totalidade. A escuta foi seletiva e condicionou os registros do psicólogo. 

Ao recorrermos a esses registros situamos o contexto da fala que faz aparecer o 

discurso da mãe sobre o adoecimento, reconhecendo que há, a priori, um espaço em si já 

delimitado que é o judiciário. Esse espaço é atravessado de significação que quase sempre o 

remete à força da lei, prisma pelo qual se norteará o relato autobiográfico da entrevistada,  

forjando uma identidade para si e para o outro, assegurando um sentido de unidade, ou mesmo  

“negociando identidades” de modo a ser “percebida da maneira como quer ser percebida”, 

conforme diz Pollak (1992). 

Considerando que o pesquisador tomou como material de análise os registros da 

entrevista, estes passaram então à categoria de documento, o que demanda um modo 

específico de abordagem, porque entra em questão a lógica de estruturação do documento, 

segundo a qual a fala dos sujeitos entrevistados passou por um critério seletivo, que coloca em 
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primeiro plano aqueles conteúdos que tinham relevância para a compreensão do ato do 

adolescente.   

Ao publicizar sua história, esta se descontextualiza passando a ser reconstruída em 

nome de uma lógica que estrutura a relação entrevistador/entrevistado: a elaboração do laudo, 

ou da perícia, que será avaliado pelos operadores jurídicos para fundamentar suas respectivas 

decisões.  

Chamamos atenção para o fato de que a reconstrução da fala, quando esta é 

transposta para um documento, o Laudo, ou o Termo de Audiência, ambos uma tradução da 

fala da mãe e do adolescente, por exemplo, não se dissocia das suposições de quem o 

escreveu no ato mesmo de escrevê-los, que é atribuir significados ao ato infracional, que em 

sua origem, se assim podemos dizer, é vazio de sentido. Em outras palavras, a elaboração do 

documento passou por uma operação de “recorte e colagem”, para designar que uma 

expressão foi retirada do seu contexto original e inserida em um outro, criando a impressão de 

que ali houve uma manifestação livre de produção de sentido. Ao contrário, o que há é uma 

“citação, citação que não deixa de colocar em ação toda a força semântica que tem sua origem 

em outro lugar, nas reminiscências do entrevistado, que por sua vez não independem do 

campo social” (SILVA, 2000:95). 

Sobre a qualidade de ser a memória uma expressão de enunciados construídos 

intersubjetivamente, portadora das ressonâncias semânticas que impregnam as formações 

discursivas, temos, a partir de Pollak, que: 

 

A memória não é um fenômeno individual, algo relativamente íntimo, 

próprio da pessoa (...) a memória deve ser entendida também, ou, sobretudo, 

como um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno 

construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações, 

mudanças constantes (POLLAK,1992:201). 

 

No instante em que estamos fazendo menção aos arquivos do pesquisador, 

construídos e organizados em situação anterior à pesquisa, cabe recomendação  de Spink 

(2004) quando este, ao discutir sobre documentos de domínio público como fonte legítima de 

pesquisa em Psicologia Social, traz para o centro da discussão “os conselhos da arquivista”:  

 

O grande problema com arquivos é que eles nunca são organizados para 

responder a perguntas que queremos fazer, especialmente as perguntas que 
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vocês, investigadores, mais tarde querem elaborar. Ao contrário, são 

organizados de acordo com os usos que os depositários querem fazer deles, 

de guardar material que não precisam (...). É um trabalho de detetive, vocês 

vão ter que indagar aonde podem estar as informações úteis para seu estudo 

(SPINK, 2004:132). 

 

Cabe mostrar que esse desafio não desaparece mesmo quando o arquivista e a 

pesquisadora são a mesma pessoa. 

Para ter acesso às peças processuais, foi necessário recorrer ao Arquivo Judiciário, 

considerando que tais processos já haviam transitado em julgado. O ato de desencaixar os 

processos não se dá de forma automática, como aparentemente se pressupõe. Na verdade, 

entra em jogo um conjunto de sentimentos, cujo sentido é o de profanação de algo que se 

encontra guardado, de algo que constitui segredo, ou seja, a vida jurídica e sócio-familiar do 

adolescente que se encontra ali arquivada. A leitura de suas páginas faz entrar em cena os 

personagens encarnados e não mais representados, como, via de regra, funciona o campo do 

Direito. O sujeito não se autodeclara, ele é sempre representado através de um documento a 

cada movimentação sua dentro do sistema.  

Sobre esses personagens que circulam pelos documentos do Arquivo Judiciário, 

Arlete Farge assim se expressa: 

 

Trata-se, evidentemente, desse adicional de vida que inunda o arquivo e 

instiga o leitor no que ele tem de mais íntimo. O arquivo é excesso de sentido 

quando aquele que o lê sente a beleza, o assombro e um certo abalo 

emocional. Esse lugar é secreto, diferente para cada um desses encontros que 

facilitam o acesso a ele e, sobretudo, à sua expressão (FARGE,2009:36). 

 

Cabe mencionar que o arquivo impregna de sentido o próprio ato de pesquisar. 

Isto demonstra, conforme Le Goff (1996), que “O documento não é qualquer 

coisa que fica por conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as 

relações de força que aí detinham o poder” (p:545). Há um estranhamento experimentado pelo 

pesquisador ao fazê-lo emergir de um mundo até certo ponto subterrâneo (o arquivo). Trata-se 

de atualizar as relações de força impregnadas no documento em torno do qual se cria um 

campo de tensão, sugerindo uma resistência à sua violação, até porque, possivelmente, é nesse 

lugar que o adolescente e sua mãe gostariam que o documento permanecesse. 
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Ainda conforme Le Goff (1996), o documento não é “inócuo” ou “objetivo”. Em 

termos do processo judicial, temos que primeiramente ele foi fabricado, “uma construção a 

várias mãos”, dele participando o olhar do psicólogo, do assistente social, defensor, promotor 

e juiz, e do próprio adolescente, que se encontra na posição de réu, e mesmo de sua mãe, 

numa disputa de fazer valer o modo particular de cada um configurar o fato que está em 

julgamento, que é o ato infracional.  

O documento não fala por si próprio. Devemos, então, pensar que é o pesquisador 

que, saindo de uma posição passiva quando pressupõe que o documento forja seu próprio 

sentido, executa um trabalho de análise que o faz expressar algo do que ele está investigando, 

participando já aí certa implicação, considerando sua intervenção ativa nesse movimento de 

construir o sentido do documento.  

Em Foucault, o documento alcança um outro status, embora não deixe de 

preservar aquilo a que se destina por essência, que é suscitar uma interrogação. Uma 

interrogação que se volta não somente sobre o sentido que ele comporta ou se o que ali está 

dito é a verdade. Esse novo status resulta de uma nova maneira de abordar a massa 

documental sobre a qual se apóia a história. Esta já não toma o documento para a 

reconstituição de um passado, uma vez que o documento deixa de ser memória individual ou 

coletiva de um corpo social. Trabalha-se, agora, o documento, a partir do seu interior, como 

uma forma de elaborá-lo: “o organiza, recorta, distribui, ordena e reparte em níveis, estabelece 

séries, distingue o que é pertinente do que não é, identifica elementos, define unidades, 

descreve relações” (FOUCAULT, 2009:7). 

Em outras palavras, ao percorrermos um conjunto de documentos que prefiguram 

formalmente o julgamento do ato infracional do adolescente, estamos perseguindo esse 

conjunto de práticas constitutivo do discurso sobre a adolescência, sobre a família, e sobre a 

política de proteção, e que, fazendo a critica desses documentos, ou seja, analisando a 

economia interna desse discurso, é possível fazer a historia da política de atenção a infância e 

a juventude no presente, através dos sucessivos discursos que se entrecruzam e se 

reencontram nos dispositivos que os sustentam, transmitem e reforçam – instituições, 

disciplinas e práticas. Temos que, em torno do discurso, se instala um conjunto de práticas, 

“práticas discursivas ou dispositivos que envolvem costumes, gestos, palavras, saberes, 

normas, leis, instituições e até edifícios” (VEYNE, 2009:19). 

As entrevistas, no momento em que elas acontecem para fins de elaboração do 

laudo psicossocial, não seguem uma abordagem linear. A ordem dos acontecimentos é dada 

pelo próprio entrevistado. Este é deixado livre para decidir por onde iniciar seu relato e qual o 
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conteúdo a ser explorado. Não estamos falando em termos da associação livre, conforme a 

regra da psicanálise, considerando que de antemão é dado ao sujeito entrevistado a 

possibilidade de fazer uso da censura para selecionar o conteúdo de sua fala uma vez que lhe é 

esclarecido que o que está sendo dito, poderá ser incluído no laudo. 

 Ressaltamos, porém, que estamos atentos à possibilidade de o discurso da mãe 

ser a expressão de “uma maneira autorizada”, ou seja, “institucionalizada” de falar de si, que, 

segundo Bourdieu, recai no que ele nomeia de “ilusão biográfica”. Ilusão por invocar uma 

biografia linear, na qual se constrói um texto coerente e estável que segue uma sucessão de 

acontecimentos, que tem um começo e um fim, e uma inteligibilidade que se apresenta por si 

própria independente de uma construção voluntária, ou mesmo involuntária, pressupondo uma 

“identidade da personalidade” auto-referente. Para este autor, “o entrevistador e o entrevistado 

têm de certo modo o mesmo interesse em aceitar o postulado do sentido da vida contada” 

(BOURDIEU, 1996:75).  

Nas palavras de Bourdieu, a crítica a este recurso, a história de vida, “leva à 

construção da noção de trajetória como uma série de posições sucessivamente ocupadas por 

um mesmo agente (ou um mesmo grupo), em um espaço ele próprio em devir e submetidos a 

transformações incessantes” (idem, 1996:81). 

O que está se colocando em questão é a noção de história. Para Bourdieu, esse 

entendimento da vida como um caminho a ser percorrido, que tem um início e um fim, 

significa “aceitar tacitamente a filosofia da história com o sentido de sucessão de eventos 

históricos implícita em uma filosofia da história com o sentido de narrativa histórica... ou de 

romancista...” (idem, 1996:81). Esclarecemos que em nosso estudo, estamos tomando a 

história como um processo dinâmico, um entrelaçamento em que o passado se atualiza e é 

ressignificado no presente, bem como configura o futuro. 

Vemos que essa possibilidade não se apresenta de todo afastada do relato das 

mães, isto porque, estando no Juizado para as entrevistas, esta vem a ser a última instância na 

qual a mãe é convocada para representar o filho, com o fim de dizer algo sobre ele. Relatar 

sua vida para o “psicólogo do juizado” (sic) seria então o último estágio, após um longo 

percurso que se inicia na Delegacia. Conseqüentemente, é possível aprender uma modalidade 

de discurso. É possível elaborar uma “imagem pública”, uma “biografia oficial”, conforme 

expressões usadas por Bourdieu (1996). 

Vimos, então, as críticas em torno do material de pesquisa que deram suporte a 

esse estudo. De modo resumido, temos que estamos trabalhando em cima de reconstruções 

que podem corresponder ao que Bourdieu (1996:80) chama de “oficialização de uma 
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representação privada de sua própria vida”, para o caso das entrevistas e dos registros das 

mesmas, e a conseqüente história de vida que sobressai da organização do seu conteúdo. O 

que não retira o rigor metodológico da fonte aqui utilizada, havendo, no entanto, uma 

dependência em relação a habilidade e sensibilidade do pesquisador na condução de sua 

análise  e uso crítico do material de pesquisa, conforme nos diz Pollack (1992). 

Do mesmo modo, podemos falar em termos de reconstrução em se tratando do 

documento, posto que vem a ser uma fonte cujos contornos também se dá socialmente, em 

que subjaz o jogo de forças que o instituiu como tal, como memória de algo. O documento 

passa a representar uma história oficial, em que se oculta ou revela aquilo que se quer revelar, 

assim como acontece com a história oral em que imagens e representações de si são 

negociadas, colocando em questão o que seria verdadeiro ou falso no conteúdo que emerge.  

Para Foucault (2009) o documento é sempre visto como um monumento no 

sentido de que intencionalmente remete a uma história oficial, e, pensando segundo esta 

perspectiva, se relativiza a ideia da objetividade do documento, nos termos positivista da 

questão de ser um testemunho fiel da realidade, considerando a sua capacidade de trazer uma 

inteligibilidade que naturalmente se oferece ao pesquisador, isentando o mesmo de qualquer 

intervenção a não ser a captura do que ali já está colocado.  

Devemos pensar que se extrai algo do documento, e esse ato é em si outro modo 

de reconstrução, razão porque a leitura de um documento não pode ser feita sem correlacioná-

la com o tempo e o lugar em que ele emergiu; isto para deixar claro que, com Spink, o 

documento não perde a “intersubjetividade”, sendo esta “produto da interação com um outro 

desconhecido, porém significativo e freqüentemente coletivo” (SPINK, 2004:126). 

O que os documentos falam quando em série, produzem um murmúrio. O 

documento é um campo de vozes: vozes institucionais, vozes de corpos, vozes que enunciam 

práticas, vozes que falam e omitem. Para Farge, o importante é capturar como essas vozes se 

articulam a ponto de deixar que se enuncie, de um lado, o poder que obriga àquela forma de 

expressão, da qual depende um destino particular, este provisoriamente suspenso pela 

narrativa que se está produzindo, de outro, um desejo de convencer para se ter controle sobre 

esse destino, e ainda, como se dá o uso das palavras para a construção dos discursos, as quais 

informam sobre a sociedade que os condena (FARGE, 2009). 

A ideia de um documento que monumentaliza algo, significa que quer celebrar 

algo e dar ao esquecimento outras coisas. Há um quê etnográfico, pois o pesquisador precisa 

estranhar o documento para perceber neles essas vozes e esses movimentos. 
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O adoecimento aparece em documentos formais e também em outro estranho à 

série de documentos, um documento particular, privado, no sentido de privativo da psicologia. 

Nem por isso esse registro deixa de estar atravessado por implicações político-corporativas, 

um documento com menção ao adoecimento, mas um adoecimento registrado pelo Estado. 

Esse pequeno manifesto nesse documento (o registro da entrevista), que de certa forma é uma 

carta fora do baralho, é o manifesto que põe em análise o percurso institucional. O objetivo é, 

portanto, discutir o adoecimento como questão política. Como diz Boltanski “a pluralidade de 

vozes se transforma em rumor público (...). O julgamento vai à rua” (BOLTANSKI, 1993). 
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3 O SENTIDO POLÍTICO DO ADOECIMENTO 

 

 

O discurso do adoecimento atravessa o corpo dessa pesquisa, embora seu 

comparecimento não seja diretamente abordado ou mesmo aprofundado em formas de 

adoecimento ou em termos do sentido que este adoecimento toma para as mães. Sabe-se que, 

no percurso judiciário, esse discurso se esgota no ato de dizer a doença. Ele não vai além de 

uma constatação e de uma descrição do estado de morbidez: a doença está lá, incomoda e 

provoca sofrimento físico, emocional e social, ao que Farge (2011), acrescenta outra 

categoria, a do sofrimento político. Impossível, portanto, é negar sua existência. 

A aparição desse discurso não se dá gratuitamente. Ele cumpre uma função: 

confere materialidade à doença, e, simultaneamente, demanda uma análise, não das causas em 

si da doença, se se trata de distúrbios somáticos ou distúrbios psicológicos, em termos de uma 

abordagem clínica das queixas; permanecendo no campo discursivo, refletir sobre o porquê de 

sua manifestação em um contexto em que se conjugam práticas jurídicas instituídas pela 

Doutrina da Proteção Integral para fazer funcionar o sistema de apuração de ato infracional de 

adolescentes.  Essa questão, a do adoecimento, se coloca como uma moldura nesse trabalho. 

Por outro lado, também não há coincidência no fato de este discurso se 

manifestar, ou melhor, ganhar realidade e acolhimento durante a entrevista com o psicólogo, 

entrevista essa que fundamenta a elaboração do laudo psicossocial, já descrito como um 

instrumento de avaliação do adolescente e do seu ato infracional. É preciso se perguntar se há 

relação com o fato de este momento abrir para uma escuta da subjetividade, diferentemente do 

que ocorreria em outras instâncias do percurso judiciário, a exemplo da Delegacia 

Especializada, do Ministério Público e da Defensoria, em que o ato infracional e as 

circunstâncias de sua prática têm primazia na investigação.  

Mas, outras razões condicionam seu aparecimento na relação com esse técnico. 

Na verdade, esse discurso faz parte da economia que move o sistema de apuração de ato 

infracional, e tem a força de moldar a prática do psicólogo, que se autodetermina a localizar o 

adoecimento no interior do núcleo familiar. O problema é que essa prática reduz o lugar do 

psicólogo ao que Donzelot (1986) classifica como “polícia das famílias”, desde que investiga 

as causas do ato infracional associando-as a um adoecimento das relações familiares, 

adotando a lógica de uma concepção higienista em que as famílias não estariam preparadas 

para educar seus filhos, devendo, portanto, receber ajuda para combater sua disfunção, e 
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assim corrigir as práticas educativas que poderiam estar contribuindo para o aparecimento da 

conduta desviante. 

Contudo, fazendo rodar a ciranda, os personagens assumem outras posições, 

podendo haver, em consequência, modificações no modo de olhar a questão: se na posição do 

psicólogo, este cede a uma prática institucionalizada, encerrada em modelos hegemônicos de 

cunho disciplinar, tendo em vista o nível de envolvimento ou alienação de sua prática (Elias, 

1998), estando na posição de pesquisador haveria possibilidade de um novo olhar, de resistir 

ao instituído? 

O adoecimento não é abordado segundo o modelo biomédico tradicional. Este, em 

nome de um ideal de cura que corresponde à restauração do estado de saúde, silencia a 

doença. A cura equivale à salvação e os procedimentos médicos aqui instaurados, reclamam 

um diagnóstico e uma intervenção sobre os sintomas ou sobre as causas, para eliminar a 

aflição do sujeito. Tomando como referência Canguilhem (1982), o entendimento sobre a 

doença toma um sentido contrário ao modelo tradicional: se o adoecimento é uma perturbação 

da norma, que é a saúde, nele se percebe uma positividade justamente por anunciar esse limite 

entre a saúde e a doença, inclusive dimensionando um organismo sadio. É através da doença 

que se tem consciência do corpo e de algo que o ameaça. Segundo Leriche, a doença rompe 

com o “silêncio do órgão” (LERICHE apud CANGUILHEM, 1982:67). E, sendo fonte de 

sofrimento e de angústia, põe o sujeito em contato com o limite da própria existência, 

podendo vir a construir diferentes normas de vida.  Para Canguilhem, “a saúde é positiva, mas 

não é primitiva, a doença é negativa, mas sob a forma de oposição (perturbação) e não de 

privação” (1982:67). 

Assim, convocamos o adoecimento segundo os termos apresentados por este 

autor, para localizar as dores provocadas pela política de atenção ao adolescente, para 

enxergar as contradições da doutrina da proteção integral, quando esta judicializa o ato 

infracional, e, para, a partir do próprio adoecimento, reconsiderar novos modos de existência . 

Conforme Canguilhem (1982), o valor da doença está em revelar aquilo que não apareceria 

em estado de normalidade.  

É possível identificar diferentes discursos sobre doença, o antropológico, o 

sociológico, o filosófico e o psicanalítico, que articulados entre si, num movimento de 

aproximação ou afastamento um do outro, configuram a posição que estamos tomando diante 

da discursividade sobre a doença, ao tempo em que dão suporte ao que seria o esforço de 

emprestar uma dimensão política a essa queixa de adoecimento. Lembrar que o 
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adoecimento/sofrimento se manifesta no interior das práticas jurídicas, cujo fundamento é o 

Princípio da Proteção Integral.  

É a “doença do doente” que importa aqui.  O seu campo de referência é que vai 

nos dizer sobre o sintoma e este, por sua vez, para ser compreendido, exige percebê-lo a partir 

da articulação entre a história de vida do sujeito e seu contexto socioeconômico e cultural. 

Isto para entendermos porque a doença adquiriu determinada configuração, e vem sendo 

anunciada segundo certa modalidade de discurso, em tom queixoso, sempre tendendo para 

uma descrição dos estados da alma e como estes se refletem em seu corpo. O ponto de partida 

é que o sintoma do qual a mãe se queixa retrata as dores vividas na rede de proteção, sendo 

este o mote que organiza sua fala sobre uma vida (a sua) de sofrimentos. 

O modelo biomédico é o ponto de partida na discussão sobre o adoecimento. É em 

torno dele que se constroem os contra-argumentos e busca-se apresentar outro modo de 

conceber a doença, em que prevalece o ponto de vista daquele que sofre do mal, a partir da 

descrição do seu estado físico e afetivo. Assim, são vistos os fatores precipitadores do 

adoecimento, discutindo o endógeno e o exógeno em sua constituição; também o papel que o 

sintoma cumpre na vida do sujeito, sobre a participação do tempo nesse processo de 

adoecimento e sobre o movimento do organismo na direção da cura. Todos esses pontos têm 

como horizonte uma perspectiva política, de modo a encarar as possibilidades de 

transformação desse discurso em um ato de denúncia, no sentido de manifestar o vivido no 

percurso judiciário. A esse movimento, que significa uma mudança da posição passiva do 

queixoso para uma posição ativa de quem faz uma denúncia, estamos interpretando como um 

movimento na direção da cura. 

 

 

3.1 Concepções do Adoecimento 

 

 

O discurso do adoecimento parte da fala da mãe, de uma condição que parece 

dizer respeito apenas às suas vivências enquanto mãe de adolescente infrator, ou que se 

agrava por estar vivendo estas circunstâncias. Mas, no curso da pesquisa, toma a forma de 

discurso de uma “exclusão”, “de um de fora”, “mãe-adolescente-família-pobreza”, que se vê 

sob a promessa de uma proteção integral no sistema judiciário e obrigada a percorrer um 

circuito, que, em dado momento, leva-a a deparar-se com seu adoecimento e o nomeia para 

seus interlocutores. Seria esse discurso, o manifesto de uma voz que reage à ação que sofre no 
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direito da infância?   Seria possível realizar esse movimento, tomá-lo como uma reação, 

retirá-lo de uma condição individualizante, na medida em que se trata de um discurso que 

exige a presença do corpo, e este se apresenta como o núcleo de onde se enrama as formas de 

adoecimento? É possível a criação de um novo percurso: sair de si para o mundo? Não estaria 

a mãe construindo esta saída para sua dor ao fazer da fala um instrumento de transformação?  

A etnopsiquiatria pensa a doença mental segundo o modelo exógeno e endógeno, 

permitindo também afirmar a participação da cultura na configuração dessa modalidade de 

transtorno, nos mecanismos que conduzem à doença e na descrição que é feita dos sintomas. 

Pode-se ainda estabelecer “uma diferença e uma identidade” entre os quadros clínicos 

encontrados em diferentes culturas. Neste caso, a identidade é relativa aos fatores que 

participam da estruturação do sintoma, de sua equação etiológica, no nível dos “sintomas 

típicos” apresentados por Freud, e ao papel que este sintoma representa em termos dos 

benefícios (perdas e ganhos) que podem advir desse pólo de oposição saúde/doença. Já a 

diferença se dá em relação à regularidade do seu aparecimento, ao seu conteúdo, a exemplo 

do delírio, o que remete à historia pessoal daquele que sofre, e à  maneira como são 

percebidos e tolerados, refletindo o  modo como a doença é vista socialmente. 

Nesse último caso, podemos citar o câncer, doença que provoca reações 

emocionais que decorrem das explicações místicas que justificam seu aparecimento (Le Goff, 

1997; Sournia,1997). Então, a estrutura dos sintomas é a mesma, não sofre variação entre os 

indivíduos assim como não sofre variação em virtude das diferenças culturais. É o exemplo do 

livro que discute o “Édipo Africano”
22

, que aplica as categorias psicanalíticas próprias da 

estrutura edipiana formulada segundo o modelo de um núcleo familiar ocidental, nas relações 

entre os grupos de parentesco das tribos que vivem em uma cultura africana. 

 

 

3.1.1 O Modelo Endógeno 

 

 

O modelo endógeno de explicação da doença mantém com o exógeno uma relação 

de oposição. Considera que a doença parte do interior do sujeito deixando de representar uma 

entidade estranha. “Sua originalidade (...) está em sublinhar a responsabilidade do doente pelo 

seu estado mórbido” (LAPLANTINE, 2004:83). 

                                                 
22

 Ortigues, Marie-Cécile. Édipo Africano. São Paulo: Ed. Escuta, 1989. 
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Nesse campo, encontra-se uma variante em que o endógeno aparece representado 

pelo fator genético, o que ainda isenta o sujeito do seu estado de morbidez, subtraindo-lhe a 

responsabilidade pelo seu adoecimento. Há uma diferenciação em relação ao modelo “psi”, 

em que, mesmo reconhecendo a interioridade do sujeito, ou seja, a sua história de vida como 

fator etiológico, este modelo introduz uma noção complementar ao endógeno que corresponde 

à “liberdade” (LAPLANTINE, 2004:87). Ou seja, o sujeito teria liberdade para fazer sua 

escolha entre adoecer e não adoecer, ou mesmo acreditar-se doente porque o desejou 

inconscientemente. 

Nesse caso, perde-se a dimensão do social no processo de adoecimento, 

anunciando um deslocamento do conflito para a dimensão intrapsíquica, em que ainda é 

possível trazer o sujeito para o centro da questão ao localizar em si os mecanismos de 

adoecimento. Vemos aqui um sujeito sobrecarregado de responsabilidades, pois lhe é dada 

possibilidades de escolha para permanecer adoecido ou sair dos processos de morbidez. 

Um aspecto a se observar com a psicanálise é o modo como a categorias do “real” 

participa do adoecimento, considerando, conforme Lanteri-Laura (1994), que as primeiras 

investigações supunham a existência de um acontecimento real produtor de sintomas, à 

semelhança de uma causalidade externa, referindo como núcleo central de causação neurótica, 

a experiência da violação do pai.  

Ainda conforme Lanteri-Laura (1994), Freud teria reconhecido que, “nesses 

assuntos, o essencial prendia-se menos aos acidentes da vida afetiva do que à imaginação, e 

que a fantasia parecia, afinal, bem mais eficaz do que a realidade (...). O homem não é o que 

dele fazem os acasos de sua vida, mas as representações fantasísticas” (idem, 1994:65). Ao 

abandonar a ideia de um exterior que entraria na equação etiológica do adoecimento, Freud 

rompe com o objeto exclusivo do discurso científico, o acontecimento real, e introduz a 

relação entre subjetividade e adoecimento, embora não desconheça a existência de um “mal-

estar na civilização” que é via de adoecimento. Sabe-se que esse “mal-estar” tem efeitos no 

mundo da interioridade, podendo ter expressão no corpo, sem, no entanto, reorientar-se para 

uma ação social.  

Em Freud, a partir de suas “Conferências Introdutórias à Psicanálise”, publicadas 

em 1916/17, que tratam do sentido e da formação do sintoma neurótico, estamos atentando 

para uma abordagem que pensa os estados de morbidez como resultados de conflitos 

psíquicos, colocando em segundo plano, os modos de subjetivação que são atravessados e 

modelados pelas instituições sociais. Esse percurso nos interessa em razão de que, ao 

ultrapassar o adoecimento dentro da perspectiva intrapsíquica, queremos fazer um 
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contraponto que é considerar que a narrativa do adoecimento trazida pelas mães, possa 

consistir em um ato de fala que configura uma reação à correlação de forças que se cria entre 

o discurso oficial. Este apresenta o infrator como produto de uma família adoecida, sem 

considerar o adoecimento das estruturas que compõem o campo social, enquanto o discurso 

da mãe acena que o motivo não está nela própria ou no funcionamento familiar, mas em outro 

lugar. 

Com Freud, estaremos diante de uma compreensão de doença que dá primazia aos 

eventos endógenos. Segundo a perspectiva freudiana, não seria então possível fazer o sujeito 

sair do seu sofrimento particular para se apresentar no mundo através de um agir consequente. 

Sabe-se que pela via da sublimação o próprio Freud reconhece que esta não se destina a todos, 

mas a uns poucos dotados de certa genialidade. 

No artigo “O Sentido dos Sintomas” das Conferências Introdutórias de 

1916/1917, Freud faz uma distinção entre sintomas típicos e sintoma individual. Os primeiros 

seriam a-históricos, aparentemente não dependentes da experiência ou da historia pessoal do 

sujeito. Os sintomas típicos  

 

(...) são quase os mesmos em todos os casos, as distinções individuais neles 

desaparecem, ou pelo menos diminuem, de tal forma que é difícil pô-los em 

conexão com a experiência individual dos pacientes e relacioná-los a 

situações particulares que vivenciaram (FREUD, 1976:319).  

 

Mais adiante, Freud nega a distinção entre os dois tipos de sintoma: “esta 

diferença se dá apenas na aparência, uma vez que eles remontam a uma experiência que é 

comum a todos”. 

Quando não refere uma fantasia típica que se repete de individuo para indivíduo, 

posição essa que se cola a certo universalismo para manter consistente a sua hipótese em 

torno da qual o sentido do sintoma está localizado no modo como o sujeito vivencia a 

realidade a sua volta, Freud assim explica os sintomas típicos: “outros aspectos ocorrentes 

com regularidade nas neuroses podem constituir relações gerais impostas aos pacientes pela 

natureza de sua modificação patológica, como as repetições e as dúvidas na neurose 

obsessiva” (FREUD [1916/1917], 1976:319). Isso quer dizer que as formas particulares de 

adoecimento resultam de alguma modificação na própria natureza da doença, a qual se 

apresenta como um ser à parte que subjuga o paciente e determina padrões de adoecimento, 

perdendo com isso a dimensão histórica dos sintomas. Dessa forma, deixa de reconhecer a 
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participação de outros fatores, conforme os anuncia Laplantine, por exemplo, ao considerar 

que a cultura é o caldo simbólico a partir o qual a realidade é significada, inclusive o 

adoecimento. 

A doença não tem uma natureza própria, desentranhada de outros processos, a 

ponto de ela própria desenvolver mecanismos capazes de estruturar um tipo específico de 

doença. Ao mesmo tempo em que esses processos se autonomizam da experiência do sujeito e 

dos fatores contingenciais, econômicos, políticos e culturais, para constituir um tipo, o qual  

se repete nos sujeitos e determina um diagnóstico. A esse respeito, Bihel e Moran-Thomas 

(2009) entendem que os sintomas ganham uma natureza dinâmica, funcionando como signos, 

os quais orientam o sujeito no mundo, pois além de significar o mundo de relações e das 

coisas, cria significações sobre si próprio, permitindo reconhecer-se em suas queixas. A 

cultura seria o acervo simbólico a que o sujeito recorre para dar conta da sua relação com o 

mundo, de sua relação com o outro e consigo mesmo, estando esse simbólico participando da 

construção do sintoma. 

Freud introduz a dimensão do sofrimento no sintoma neurótico, ainda que ele diga 

que o sintoma vem a ser um modo de satisfação pulsional: este se apresenta como um conflito 

intrapsiquico, estando, de um lado, a intensidade das forças da censura, interna e externa, e do 

outro, a intensidade do desejo que pressiona em busca de satisfação. Sendo a satisfação 

impossível de se realizar no tempo presente, porque o que o sujeito tem à sua disposição são 

os mecanismos de satisfação infantil. Isto o faz afirmar que esses mecanismos não são mais 

compatíveis com o estágio atual de sua organização psíquica, a fase adulta, o que leva a 

censura, que vem a ser o resultado do conflito entre as forças atuais e as do passado, a 

deformar o sentido de satisfação antes alcançada, que seria a experiência de prazer, e a 

transforma em uma sensação de sofrimento. Vem daí o caráter de estranheza que o sintoma 

desperta enquanto meio de satisfação libidinal. Segundo Freud, “aquilo que para o individuo, 

em determinada época, constituía uma satisfação, na realidade passa, hoje, necessariamente a 

originar resistência e repugnância” (FREUD, 1976:427). 

O sintoma é um substituto de um modo de satisfação que é próprio do passado, 

por isso sua condição de elemento estranho. Tal modificação serve para atender às exigências 

dos conflitos entre a censura e o desejo, uma vez que a deformação que a censura promove, 

não lembra que ele representa algo da ordem da satisfação. Em Freud, esta afirmação pode ser 

assim traduzida: “em geral, eles desprezam os objetos e, com isso, abandonam sua relação 

com a realidade externa (...) esta é uma conseqüência de se haver rejeitado o princípio da 

realidade e se haver retornado ao princípio do prazer” (FREUD, 1976:428). 
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Com esse movimento, em Freud, o sintoma cumpre a seguinte função na 

economia psíquica: “em lugar de uma modificação no mundo externo, essas satisfações 

substituem-na por uma modificação no próprio corpo do indivíduo... [e] estabelecem um ato 

interno em lugar de um ato externo, uma adaptação em lugar de uma ação” (FREUD, 

1976:428). Esse ponto de vista diverge, então, da perspectiva desse trabalho, o qual busca 

pensar o adoecimento/sofrimento como uma via para uma ação conseqüente no mundo. 

 

 

3.1.2 O Modelo Exógeno 

 

 

A discussão sobre o adoecimento, segundo Laplantine (2004), pressupõe uma 

experiência universal, muito embora diferentes grupos sociais tenham uma vivência particular 

do processo de adoecer. Há um modo próprio de interpretar o estado de morbidez que os 

atinge. Este movimento de atribuir sentido às suas vivências não dispensa os recursos que a 

cultura lhe põe à disposição, inclusive o próprio discurso médico, o qual aparece recodificado 

para entrar em consonância com seu universo simbólico e sua experiência da morbidez. É o 

que permite ao autor dar ênfase a dimensão social do fenômeno da doença. 

Para Laplantine (2004), o modo popular de sentir e dar expressão à doença quase 

sempre é negligenciado ou mesmo ocultado pelo saber médico oficial, por considerá-lo 

impregnado de elementos fantasmáticos, que não se coadunam com uma perspectiva 

cientificista. Por não enxergar como um pólo de conhecimento legítimo, o sujeito que fala do 

seu adoecimento, cria-se, assim, um campo de oposição entre o “campo do doente” e o 

“campo médico”. Por outro lado, segundo o autor, o discurso médico dominante não deixa de 

ser atravessado por concepções outras da doença, que sendo inconciliáveis com o saber 

considerado legítimo, cria seu próprio espaço de conhecimento e atuação, a exemplo da 

homeopatia, que não dispensa a experiência do sujeito sobre o sofrimento. 

É relevante compreender em Laplantine, que: 

 

(...) a doença não pode ser reduzida à sua única dimensão anatômico-

fisiológica, que ela não pode ser isolada da cultura, que ela faz parte de 

outros ritmos de equilíbrios, que ela se inscreve no âmago de outras lógicas 

da desgraça, em suma, que ela não advém da biomedicina apenas, mas 

também da etnomedicina (idem, p. 255). 
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Este autor confere, então, na contramão do modelo biomédico, importância ao 

discurso do doente, ou seja, ao modo como são interpretados os processos que o fazem 

“sentir-se mal” ou “em plena forma”, considerando que o que está em causa é não perder de 

vista a ligação entre doença e sociedade. 

Outro aspecto, que tem relevância para o nosso trabalho, é que, ao analisar a 

doença sob o ponto de vista daquele que a sofre, nela está incluída uma referência a um modo 

especial de o indivíduo se comportar durante o estado de adoecimento. Para Laplantine (2004)  

 

(...) ele não se atém ao como do episódio mórbido, mas passa (...) a um 

questionamento do porquê, a uma busca (...) uma explicação da origem 

última de sua doença: ele não cessa de buscar até que a tenha encontrado, 

uma responsabilidade decisiva, quando não um responsável e até mesmo 

um culpado (idem, p.235, grifos do autor). 

 

A interrogação sobre o porquê da doença mobiliza, no indivíduo, uma vontade 

investigativa que o conduz para campos impensáveis do ponto de vista lógico. Nesse sentido, 

Laplantine dá uma devida atenção, por exemplo, à dimensão religiosa do seu estado de 

morbidez: “Em suma, trata-se da questão do sentido” (LAPLANTINE, 2004: 235), mas de um 

sentido que retira de si, do sujeito que sofre, qualquer nível de responsabilidade sobre o 

processo de adoecer, razão porque podemos considerar as mães atribuindo a causa de suas 

aflições às suas implicações no processo jurídico do filho. 

Há, a princípio, uma convergência de interesse entre a perspectiva de Laplantine e 

o objeto de trabalho nessa pesquisa, que nos convida a adotar a concepção desse autor sobre o 

fenômeno da doença, quando sua intenção é encontrar o sentido que a doença tem para aquele 

que a experimenta, sobretudo porque, por seu intermédio, lhe foi possível contextualizar a 

doença, chamando atenção para o fator social que lhe é constitutivo. Contudo, em seu estudo, 

o aspecto religioso tem primazia na representação do que seria a dimensão social, ao passo 

que em nosso estudo estamos nos interrogando em razão de que emerge um discurso sobre 

adoecimento dentro de um percurso jurídico, em que o foco é tornar inteligível o ato 

infracional do adolescente. 

Muito embora admitindo essa convergência de interesses, buscar o sentido da 

doença não dá conta da compreensão do nosso objeto de estudo, isto porque nossa intenção é 

investigar as questões relativas não a uma subjetividade e seu modo próprio de emprestar 

sentido às doenças, mas colocar em questão um sujeito subjetivado, em que o discurso dobre 
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a doença vem a ser o modo como este sujeito cria uma interlocução com o mundo, 

reconhecendo-se numa posição, a de sofredor, por exemplo, podendo, inclusive, produzir 

formas de uso político desse discurso. É nesse sentido que conseguimos identificar um ponto 

de convergência com a abordagem antropológica, uma vez que reconhecemos o campo social 

como constituinte do adoecer e de diferentes formas de experimentar a doença. 

Por outro lado, esta concepção não entra em conflito com a perspectiva de 

Canguilhem (1982), considerando que este autor não afasta o fator biológico para uma 

reflexão sobre saúde e doença. Ao contrário, ambos reconhecem as duas posições 

predominantes no pensamento médico, as quais referem os fatores exógenos e endógenos, e, 

que, em nome dessas posições também sofre modificação o modo como cada um se relaciona 

com a morbidez, assim como altera as expectativas de cura. Na verdade, ambos reivindicam 

um movimento peculiar de cura, atentando para o esforço do organismo em recuperar o 

equilíbrio de sua vida biológica, emocional e social anterior ao estado de adoecimento. Não é 

relevante se a doença tem como fundamento a biologia, o social ou o psíquico ou mesmo se 

está filiada ao modelo científico ou à concepção popular quanto à explicação para os eventos 

da saúde e da doença. O importante é o impulso para a cura.  

Para Luc Boltanski (1993), a dimensão do sofrimento humano, tomado 

inicialmente a partir de sua dimensão individual, deve ser inserida no campo social ganhando 

outra dimensão, agora de natureza política. Nesse sentido, é possível identificar estratégias de 

intervenção no social, para restaurar, seja no indivíduo ou na coletividade, o contrato social, 

antes ameaçado por relações de poder, seja ele de caráter excludente, disciplinar ou 

repressivo. Trata-se de uma operação que fabrica e remaneja algumas posições como a de 

vítima e a de culpado para ensejar uma denúncia social.  

A perspectiva que nos interessa faz ressonância com o recorte sobre a 

exterioridade do adoecer. É onde se encaixa uma reinterpretação popular que pressupõe a 

ação de um elemento estranho, “real ou simbólico”, totalmente exógeno ao sujeito queixoso, 

como sendo o causador da doença. Segundo Laplantine (2004), essa perspectiva “satisfaz a 

ideia de que eu não me encontro na origem de minha doença, de que não sou eu que realmente 

está doente, quem está doente é um dos meus órgãos, acidentalmente infectado por 

minúsculos seres vindos do meu exterior” (idem, 2004:70), sendo que, ao imputar uma 

etiologia nesses termos, tal ideia o faz generalizando para além das doenças infecciosas. 

Nesse caso, todo o mal tem essa fonte etiológica. 

É nesse campo que entra uma etiologia localizada na cultura, e nesse sentido não 

só o campo social tem a sua responsabilidade no adoecimento, como também “o modo de 
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vida”, de forma que aquele que contrai a doença, mais uma vez não se percebe implicado na 

doença, atribuindo-lhe uma causa exterior, desenvolvendo a conseqüente crença de que a cura 

só pode ser esperada a partir do exterior. Assim como não se responsabiliza pelo adoecer, 

também os processos de cura ou de reparação da doença não lhe dizem respeito. 

 

 

3.2 A Cura 

 

 

O ponto crítico de análise volta-se, então, para a questão da cura.  A concepção de 

doença em Canguilhem inspira as reflexões sobre o adoecimento e a restauração da saúde. 

Para este autor, os estados patológicos não se diferenciam do estado de saúde por uma 

variação quantitativa para mais ou para menos, pois, segundo essa lógica, ambas as dimensões 

estariam preservando uma essência em comum, modificada apenas em seu formato. Na 

verdade, “a doença é uma nova dimensão de vida” (CANGUILHEM, 1982:149). A esse 

respeito, Canguilhem referenciando-se em Goldstein, diz, que: 

 

(...) a doença é um modo de vida reduzido, sem generosidade criativa, já que 

é desprovido de audácia, mas apesar disso, para o indivíduo, a doença não 

deixa de ser uma vida nova, caracterizada por novas constantes fisiológicas, 

por novos mecanismos para a obtenção de resultados aparentemente 

inalterados (GOLDSTEIN apud CANGUILHEM, 1982:151). 

 

De acordo com esse ponto de vista, em que a doença passa a ser uma “experiência 

de inovação positiva” (CANGUILHEM, 1982:149), estamos enxergando a possibilidade de 

reconfigurar o discurso materno, transformando-o em um instrumento político, em nome de 

um gesto de denúncia do mal-estar que sua vida absorve ao fazer a travessia do percurso 

jurídico. Entendemos, portanto, que a construção da queixa do adoecimento não é um ato que 

se esgota em si, ele pode ir além, sendo esse movimento de “ir além” a representação da saída 

para a cura enquanto um redimensionamento da existência. Ainda, segundo Canguilhem 

(1982), a reação do ser vivo diante da doença é no sentido de reencontrar a saúde, muito 

embora não se recupere a mesma saúde: há que se conviver com uma saúde modificada, e, por 

extensão, com a constituição de um novo indivíduo com ou sem limitações. Para este autor: 

“o que o homem perdeu pode lhe ser restituído, o que nele entrou, pode sair. Mesmo se a 
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doença é sortilégio, encantamento ou possessão demoníaca, pode-se ter a esperança de vencê-

la” (idem, 1982:19).  

Por outro lado, sair em busca da cura não necessariamente terá que ser uma 

empreitada bem sucedida. A isto respondemos com Canguilhem (1982) quando este lembra 

que vivemos em um mundo de acidentes: “nada acontece por acaso, mas tudo ocorre sob a 

forma de acontecimentos. É nisso que o meio é infiel. Sua infidelidade é exatamente seu 

devir, sua história” (idem, 1982:159).  

Tratando sobre a questão da cura, por sua vez, Laplantine (2004) entende que o 

que diferencia as posições dos envolvidos, corresponde às diferenças encontradas no modelo 

endógeno ou exógeno, que, respectivamente se impregna de uma concepção ontológica ou 

funcionalista da doença, conforme o modo como é interpretado a origem do mal, ou do 

adoecimento. Assim, alguns se percebem responsáveis por seu estado de morbidez, e, como 

conseqüência, orientam sua conduta em direção aos mecanismos de cura. Outros não se vêem 

participando desses processos de adoecer, e, sob essa lógica, deixam de se implicar nos 

procedimentos de cura.  

Embora não sendo alvo da discussão, sinalizamos que quase sempre a história da 

doença relatada pelas mães, tem o corpo como testemunha. Ele também adoece, e é 

apresentado como prova de verdade do seu enunciado. O uso de remédio também é alardeado, 

servindo, do mesmo modo, como elemento de prova. Eis então a materialidade do sofrimento 

materno: o filho e sua implicação no judiciário, mundo para o qual a mãe se vê arrastada junto 

com seu corpo doente, insone e hipertenso, isto para indicar algumas condições de 

adoecimento que costumam aparecer em sua fala Porque enunciar o sofrimento falando de 

uma dor que tem registro no corpo? Que papel cumpre a corporalidade, senão um instrumento 

de construção de uma verdade que insiste em exteriorizar-se?  

Há que se considerar que a insistência da mãe em um adoecimento do corpo para 

falar de um sofrimento que a atravessa por inteira e afeta seu campo relacional, se aproxima 

de uma concepção de doença, da doença orgânica mais especificamente falando, e traduz as 

duas posições básicas do adoecer segundo a perspectiva médica: uma concepção ontológica, 

que põe em debate o campo das doenças infecciosas, e uma concepção funcionalista em que a 

doença representa uma perturbação no equilíbrio interno e externo ao homem, 

compreendendo o adoecer como uma possibilidade de cura (Canguilhem, 1982). 

Na primeira posição, a doença seria um elemento estranho, com vida própria que 

se apodera do corpo, diminuindo sua vitalidade. Na segunda, vê-se reconhecida a existência 
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de um conflito que visa não apenas a cura de um órgão, mas a totalidade orgânica, em termos 

não só fisiológico, como psicológico, estando também aqui incluída a relação com o meio.   

O dizer materno apresenta diferentes modulações em torno desse adoecimento: 

ora o atribui ao filho, ou a ela própria, fazendo eco ao discurso do Direito e aos saberes “psi”, 

quando a apresenta como responsável, numa perspectiva culpabilizante; ora retira de si esta 

responsabilidade para endereçá-la a fatores que estariam fora do seu controle, a exemplo das 

forças do mal, conforme a fala de uma mãe: “tem um devorador em casa”, cuja solução teria 

sido a devoção religiosa. 

A psicanálise estaria colocando os processos de cura sob a inteira 

responsabilidade do sujeito, porém, de um sujeito reflexivo, voltado para sua interioridade, 

ainda que com a mediação de um outro, o outro da relação. O psicanalista, para isso, encarna 

vários personagens, os quais estão a todo o momento mudando de posições perante o drama 

que se atualiza na relação terapeuta-paciente, isto dentro de um contexto muito particular, 

artificial, que é o setting psicanalítico. 

Voltando a Laplantine (1998), a partir da etnopsiquiatria, este discute a doença 

mental a partir do modo como outras sociedades a percebem, seja em termos de sua 

causalidade, seja em termos de sua terapêutica, os estudos mostram que as culturas ditas 

tradicionais não enfocam a doença a partir do critério que diferencia doença mental e doença 

somática. Elas deslocam seu interesse para as causas responsáveis pela doença do que 

propriamente para as descrições dos sintomas. Nesse caso, as causas seriam muito mais de 

natureza exógena do que endógena, assim como os procedimentos de cura são na mesma 

medida de natureza exógena, diferente do que pressupomos em termos do campo “psi” que, 

como no caso da psicanálise, vai buscar a cura no método da associação livre, sustentado na 

relação transferencial que faz emergir o conflito intrapsíquico. Seria o sujeito revolvendo sua 

vida, buscando nele mesmo, no modo como deu sentido à sua história pessoal, os fatores 

constitutivos da doença. 

 

 

3.3 O Tempo 

 

 

Outro aspecto importante é a categoria tempo, pois o discurso tradicional 

privilegia o dimensionamento de uma história de vida linear, cujos acontecimentos seguem 

uma cronologia, permitindo localizar nessa histórica pessoal, a origem dos sintomas. A 
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formulação que partilhamos é que o sentido dos acontecimentos é dado em momento posterior 

ao vivido, o qual está disponível na cultura, o mundo do simbólico. Este sentido vai 

ressignificando as experiências do passado e ao mesmo tempo ganhando novos significados, 

de forma que, ao internalizá-las, o sujeito reconfigura seu mundo imagético a partir do já 

existente e do novo que se introduz. Há um deslocamento do tempo, em que o passado está 

sempre se atualizando no presente, trazendo a presença do acontecimento. 

Para Lanteri-Laura: 

 

(...) ora, na experiência, o tempo escapava. Um conflito atual só assumia 

eficazmente o valor de um conflito por repetir um conflito anterior, e este 

conflito anterior extraía sua força de um conflito ainda mais antigo (...). 

Assim, todo conflito contemporâneo só tinha sentido patológico sob a 

condição de retornar a um conflito mais antigo e, de aproximação em 

aproximação e de conflito em conflito, a um nó de conflitos que sempre se 

situava nos primeiros quatro ou cinco anos de vida (LANTERI-LAURA, 

1994:65). 

 

A perspectiva psicanalítica do tempo serve de parâmetro para a análise do 

discurso da mãe: a ideia aqui é pensar que o conteúdo da fala no percurso jurídico revela 

acontecimentos passados e presentes, trazendo consigo uma matriz afetiva. E, em se tratando 

daqueles que são rememorados, estes surgem com semelhante carga de intensidades, 

independente do tempo passado, podendo, no entanto, em situação presente, adquirir e 

instaurar novos sentidos, sem, necessariamente mantê-la (a mãe) fora do tempo. O que se 

assiste é um enredamento de todas as formas do tempo. Este perde a rigidez da linearidade, e, 

instaura-se um tempo aberto ao devir, aos acontecimentos. Para a psicanálise, o tempo não se 

congela no passado, nos registros de memória. O próprio ato de historicizar o passado permite 

esse ir e vir no tempo. 

Segundo Boltanski (1993), cujas ideias sustentam um modelo que envolve a 

construção de atores que se deslocam por diferentes posições sociais (a do infeliz e a do 

perseguidor, a de vítima e a do culpado) assim como se deslocam no tempo, dentro de uma 

operação de simultaneidade, este último deslocamento tem relevância, pois ele permite um 

tempo de compreensão, de elaboração e de produção de novos sentidos com o conseqüente 

deslocamento de posições.  Para Boltanski, o que está em questão é essa mobilidade no tempo 

e no espaço social e a transformação desses movimentos em um ato de dimensão pública, pois 
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os atores ganham visibilidade,  e instauram desde aí um sentimento de justiça, mesmo que o 

culpado não seja punido.  Isto não deixa de significar um deslocamento da posição de vítima, 

construída pelo sentimento de indignação, que pode avançar para o lugar da acusação ou da 

denúncia social. Essa restauração no tempo pode refazer a relação com o mundo. É sob esse 

modelo que podemos pensar a possibilidade de enredar o adoecimento materno na trama de 

um jogo político. 

O “jogo” que estaria a mãe “jogando” ao longo do seu percurso jurídico, seria um 

esforço de construir uma justiça particular, que correria em paralelo à justiça objetiva com a 

qual ela se confronta. Primeiro constrói o lugar de vítima, mas, que, por representar um lugar 

de impotência, precisa ser ultrapassado para deslocar-se para outra posição. Esta outra 

configuração, tanto interna como externamente, envolve outra carga de sentimento, que é o 

lugar da denúncia, sugerindo uma intenção de entrar em um jogo também de reparação, 

conforme o judiciário lhe convoca, sendo que agora em nome de uma justiça na qual ela crê 

como sendo legítima, ainda que se resuma à construção de um culpado, quando então alcança 

o tópico da denúncia. É possível que esta seja a justiça que o seu corpo adoecido reclama: 

publicizar a figura de um culpado.  A razão de ser a denúncia um fenômeno social, é que 

mobiliza no outro uma reação na qual está presente uma identificação com o sofredor, uma 

revolta e uma passagem para a indignação. 

Nesse jogo de posições, segundo Boltanski (1993), observam-se duas operações 

diferentes: de deslocamento simbólico e deslocamento no tempo. Na posição de vítima, e aí 

permanecendo, não estaria acontecendo o deslocamento no tempo, estando o sujeito preso aos 

afetos do passado, os quais se atualizam na narrativa do adoecimento com a mesma 

intensidade com o qual foi vivido antes de sua entrada no mundo jurídico. A dor é atual, 

ocorrendo no tempo em que a narrativa é feita, daí a possibilidade de congelar-se na condição 

de vítima. Já no deslocamento para a denúncia, que quer dizer a saída do particular para o 

geral, entra em jogo a possibilidade de uma reparação, mesmo que uma justiça particular: aqui 

o sujeito entra no campo da discursividade, movimentando as peças - uma confissão, uma 

denúncia enquanto fenômeno social, e a cura.  

Em outras palavras, o deslocamento no tempo, para resultar em deslocamento de 

posições, envolve um deslocamento de significados. Assim, as dores ordinárias ganham uma 

objetividade e uma finalidade social, que seria dar visibilidade a própria dor. A dor que 

denuncia as dores da proteção.  
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3.4 A Crítica Política pelo Adoecimento 

 

 

O adoecimento é articulado com a possibilidade de vir a ultrapassar o caráter de 

queixa que diz respeito ao indivíduo, ao seu corpo, ou mesmo a seu emocional, e pensar a 

possibilidade de uma travessia desse percurso, que é o da interioridade para alcançar outro 

lugar, agora de natureza política, que mobiliza um engajamento, ou uma ação conseqüente no 

mundo – o “mundo da exterioridade”. O princípio é então uma queixa de adoecimento 

localizada na fala da mãe ao fazer a narrativa de sua história de vida, esta que aparece presa à 

história do filho, quase sempre sob um fundo de sofrimento. 

Assim, conforme diz Canguilhem (1982), se a doença para existir toma o 

indivíduo como referência, uma vez que estar doente significa um “abalo e ameaça à 

existência” (idem, p:148), e, se o ponto de vista do indivíduo sobre sua experiência de 

adoecimento é determinante na definição da doença,  vimos que  a doença, seja do ponto de 

vista conceitual, seja do ponto de vista da descrição  das afecções de que sofre o queixoso,   

exige um retorno ao individual. Então, como pensar a doença, que é algo “que só tem sentido 

e que só é um sentido, em nível da individualidade humana concreta” (idem, p:72), articulada 

a uma ordem político-institucional? Para dar legitimidade ao uso desse discurso no circuito 

jurídico, podemos responder com a citação do próprio Canguilhem:  

 

O homem, tendo prolongado seus órgãos por meio de instrumentos, 

considera seu corpo apenas como um meio de todos os meios de ação 

possíveis. É, portanto, além do corpo que é preciso olhar, para julgar o que é 

normal ou patológico para esse mesmo corpo (CANGUILHEM, 1982:162). 

 

A esse respeito diria Boltanski (1993) ao apresentar estratégias de ação social que 

visam a resolução de conflitos, seja individual, seja coletiva, cujo sofrimento extrapola a cota 

de sofrimento ordinário, aquele que é próprio da condição humana, para tomar a dimensão de 

um sofrimento que pode ser evitável, porque tem  como fatores determinantes, questões 

políticas e sociais, que um caminho seria escutar os sentimentos, também individual ou 

coletivo,  podendo os mesmos vir a significar um ato político, uma expressão que excede o 

plano da interioridade e ganha espaço em um cenário político-institucional. 

De qualquer modo, Canguilhem (1982) chama atenção para o fato de a doença 

sempre ser pensada em relação a um indivíduo, há que ter um corpo doente onde se registra a 
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dor, o sofrimento físico. Ao referir a doença parece ser impossível afastar as referências aos 

estados interiores das pessoas. Mas, como transformar essas queixas em uma construção 

política, ou seja, algo que represente um interesse geral, não um somatório de interesses 

particulares, podendo se orientar para um fim?  

É o que se interroga Boltanski (1993), ao discutir a possibilidade de um 

engajamento político a partir do sofrimento, cujo mecanismo seria reorientá-lo para uma ação 

política e pública. Para este autor, a operação começaria pela a passagem da “tópica da 

indignação”, que é de ordem afetiva e de identificação com o “infeliz”, porque se dá no 

âmbito da piedade. Esta não deve ser eliminada por representar o elemento que dispara a 

cadeia de ações, por despertar a indignação, mas deve ser transformada em uma revolta, que 

se expressa em uma denúncia na qual se identifica um culpado, centrando nele a indignação.  

A operação seria, então, alcançar a “tópica da denúncia”, na qual se identifica um 

culpado, ou um perseguidor, papel que não necessariamente deve ser localizado em um 

sujeito empírico, mas em entidades abstratas como dominação de classe ou desigualdade 

social, em causas produtoras de um sofrimento que excede o sofrimento ordinário do dia-a-

dia. 

O sentimento de piedade que mobiliza a denúncia social deve então ser 

transformado, mas este sentimento não se dá somente em relação ao outro, o sujeito também 

sente piedade de si. Assim como acontece em relação ao acusador, a piedade de si também 

precisa ser transformada, dotando-se de revolta para mobilizar o sentimento de indignação e 

seguir desenhando no social, um culpado, um queixoso, uma vítima e uma reparação, ou a 

cura, para manter a ligação com o sentido da doença. 

Essa discussão sobre o adoecer é um recurso para dizer que, em nosso estudo, não 

estamos perseguindo um modo particular de compreensão da doença, visando construir um 

modelo, que seria próprio das mães dos adolescentes que vivem uma peregrinação no 

judiciário, assim como não estamos perseguindo as estratégias de cura que este grupo de mães 

estaria buscando, muito embora, ao nomear as razões de seu adoecimento, mobiliza-se um 

discurso sobre a cura, isto conforme Laplantine (2004).  

Também não estamos negando a existência das doenças seja no campo somático, 

seja no campo do conflito psíquico, adotando em troca uma perspectiva sociologizante da 

doença. Buscamos, na verdade, pensar em que medida uma disfunção no campo social, pode 

construir modos de adoecer, gerar usos de adoecimento e justificativas próprias para esse 

adoecimento a revelia de um discurso oficial sobre a doença, numa dimensão estritamente 

biológica. 
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A seguir encontra-se a narrativa de adoecimento nos registros de entrevistas 

realizadas junto à mãe, nos quais buscamos identificar as queixas de adoecimento e em que 

contexto da entrevista estas queixas aparecem, sendo comuns as seguintes expressões: 

 

- Eu estou adoecendo. É o sistema nervoso... (Laudo I); 

 

 - Eu estou com problemas de nervos. Em crise de nervoso, tenho dor nas 

pernas, a pressão sobe e desce (Laudo II); 

 

- Aperto no peito. Angústia. Insônia. Queda de pressão. Estando em crise: 

medo; sem respirar; diabética; pressão alta. Tenho depressão desde 2001. 

Tomava remédio. Com os problemas do meu filho, deixei de tomar remédio 

para a depressão, a pressão e a diabete. Queria morrer (Laudo III) 

 

- Tive um aumento de pressão. Fiquei sonolenta e vomitando. Nervoso. Já 

pensei em deixar a casa. Entrei para a Igreja. Melhorei. Tem um devorador 

dentro de casa (Laudo IV). 

 

- Tive depressão nervosa na primeira vez que meu filho foi preso (Laudo V). 

 

- O pivô da casa sou eu. Tomo remédio há quatro anos. Tenho problemas de 

nervos. Na crise em que meu filho estava envolvido, senti dor de cabeça, 

tremedeira e dificuldade para dormir (Laudo VI) 

 

- Fiquei com hipertensão depois do caso (Laudo VII) 

 

- Eu entrei em depressão. Era muita preocupação desde há três anos (Laudo 

VIII). 

 

- Tenho dor de cabeça direto. Dor nos ossos. Dor nas pernas. Fiz suspensão 

de útero. Parei de tomar remédio controlado. Tenho crise de nervos pelo di-

a-dia de luta com os filhos (Laudo IX). 

 

Nosso interesse é tentar compreender a razão pela qual, ao falar da história de vida 

familiar, do exercício da parentalidade, a mãe o faz a partir de um relato de doenças que de 

fato está acometida ou de alguma maneira faz constar o adoecimento em sua história. Em que 



94 

medida, ao anunciar este discurso no contexto judiciário, este não estaria implicado nessa 

relação mesma com esse contexto, cabendo então a crítica e a indignação para com esse 

sistema, cujo discurso oficial remete à ideia de proteção à pessoa – adolescente - em peculiar 

condição de desenvolvimento. 

Se o foco do interesse daquele que fala sobre sua doença é buscar as causas muito 

mais que uma descrição de sua sintomatologia, seu aparecimento no judiciário não estaria 

pressupondo uma relação aparente de causa e efeito? Ou um modo de fazer a crítica ao vivido 

e ao que lhe restou afetado nesse tempo relativo à sua história propriamente dita, ou ao breve 

tempo de seu filho adolescente? O que pode nos apontar a manifestação do adoecimento na 

situação de conflito em curso? 

Não estamos falando do exercício de uma clínica que teria a intenção de fazer uso 

de técnicas que pudessem restaurar o modo de vida anterior, em que “a doença” não existia, 

até porque não estamos pensando em individualizar esse adoecimento. Esse adoecer, para ser 

removido, implicaria mudanças nas práticas sociais, nas instituições que dão forma ao corpo 

social, entre as quais, estamos trabalhando com aquelas que comportam a família e o sistema 

da justiça e segurança que cuidam da proteção do adolescente. 

Vemos que este caminho, a via do discurso do adoecer, tem legitimidade também 

porque, embora a doença seja direcionada para o indivíduo, porque sempre associada a um 

corpo, mesmo se a esta doença lhe é atribuída aquelas causas mágicas, conforme atentou 

Laplantine, vemos que o movimento daquele que sofre a morbidez é no sentido de expulsá-la 

do corpo, pensando no restabelecimento do seu equilíbrio corporal, emocional e relacional. 

Assim, por associação, estendemos essa lógica para a doença das mães que acompanham a 

apuração jurídica do ato infracional do filho adolescente, para dizer que esse discurso estaria 

cumprindo uma função quando externado nesse lugar, quase sempre de sofrimento, que seria 

“a esperança de vencê-la” (Canguilhem, 1982:19), e ao mesmo tempo de operar um 

reconhecimento de si mesmo a partir de sua biografia. 

O termo vencer dá o tom do que se passa no indivíduo: a existência de um 

confronto, um confronto que é vivido como interno, ou seja, do organismo consigo próprio, 

buscando restaurar seu funcionamento harmonioso, e um confronto com o meio que lhe 

envolve, o qual segue a mesma direção, que é a eliminação dos fatores que provocaram a 

desordem nesses dois campos – organismo e meio social. 

Vimos que o pensamento médico diverge na representação das doenças. Em geral, 

se dividem entre uma concepção ontológica (a doença enquanto um ser estranho que entra no 

organismo e precisa sair) e uma concepção funcionalista (a doença atingido a totalidade do 
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homem, seu equilíbrio interno e externo). Mas, segundo Canguilhem (1982), estas duas 

concepções teriam um ponto em comum: “encaram a doença, ou melhor, a experiência de 

estar doente, como uma situação de luta, quer a luta do organismo contra um ser estranho, 

quer uma luta interna de forças que se afrontam” (p:21) 

Mais uma vez, vê-se que a relação com a doença implica uma relação de luta, luta 

corporal e simbólica. Corporal, do corpo consigo mesmo, e simbólica, porque envolve uma 

ressignificação de todo o campo vital, que seria a própria existência, ou a “vida de relação”, 

porque, segundo Canguilhem, a “vida seria a capacidade de instituir normas diferentes em 

condições diferentes” (1982:146). 
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4 O DOCUMENTO COMO EXPRESSÃO DAS VOZES INSTITUCIONAIS 

 

 

“Nós é feito de papel” 
23

 

 

 

Antes de introduzir as categorias de análise que permitiram capturar a lógica dos 

documentos, fazendo emergir as vozes institucionais que dão corpo ao antagonismo entre o 

Estado/instância julgadora e a dupla Mãe/Adolescente - cujas queixas de adoecimento estão 

sendo tomadas como uma questão política por colocar em análise a (im)possibilidade de 

conciliar a ação socioeducativa para apuração jurídica do ato infracional atribuído ao 

adolescente, seu filho, e a política de proteção integral que condiciona essa ação -,  é nossa 

intenção discorrer sobre o dito em epígrafe de um adolescente,  para entrarmos desde logo em 

outro jogo, também discursivo. Dessa feita é o jogo que vai nos dizer que este dito é 

atravessado por dispositivos que diferenciam as pessoas e criam mecanismos de inclusão e 

exclusão, que respondem por lugares sociais privilegiados, o de dentro, e outros que ficam à 

margem, denunciando algum nível de desqualificação para os que nele se posicionam.  

“Nós é feito de papel”.  Esta é a conclusão a que chega o adolescente, isto em 

2006, então com 17 anos, sob o impacto da morte de um amigo com quem havia conversado 

no dia anterior. Trata-se de uma morte por homicídio. O tráfico e uso de droga faziam parte da 

narrativa cotidiana deste amigo, assim como fazia parte do dia-a-dia deste adolescente, e teria 

sido a motivação para o crime
24

. 

Esse modo de o adolescente dizer sobre sua condição de vida, traz uma referência 

sobre um outro que não está ali, que não pertence ao “nós” do seu discurso, estando esse 

“nós”  configurando  uma realidade de indivíduos cujo ponto de identidade seria um certo 

jeito de se colocar no mundo, o qual sinaliza para uma experiência subjetiva em que a vida se 

apresenta em sua efemeridade, sempre na iminência de escapar-lhe, de ser rasgada, apagada, 

ou, por outro lado, sinaliza uma vida apreendida em despachos, depoimentos, narrativas, 

inquirições e processos judiciais. Fazendo uma inversão de sentidos, o “nós”, na verdade, 

seria o “eles”, os que estão do outro lado da linha divisória, do lado de lá, como diria Santos 

(2007), numa posição de exterioridade, aquele que está de fora, enquanto que do lado de cá da 

                                                 
23

 Registro da fala de um adolescente durante entrevista no Núcleo Técnico Operacional da 17ª Vara em outubro 

de 2006. 
24

 Estas informações foram transmitidas pelo adolescente ainda no decorrer dessa entrevista. 
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linha divisória, que é o território da normalidade, da legalidade, do familiar, estaria o “nós”, 

os de dentro.  

Estamos chamando atenção para um jogo semântico presente no termo “nós” 

segundo a perspectiva daquele que o está enunciando, o adolescente, uma vez que 

imediatamente nos convoca a pensar uma realidade que se encontra fora dali, do outro lado.  

O “nós” estaria então criando um campo de oposição no qual se distingue um segundo termo, 

o “eles”, operando desde já com a ideia de inclusão e exclusão, constitutivo de outro jogo, 

dessa feita de natureza política, próprio de uma lógica que hierarquiza as relações sociais, 

classificando indivíduos e grupos em iguais e diferentes, de onde se conclui que não há 

igualdade na diferença, e que organiza o campo social a partir de lugares como o de dentro e o 

de fora, o nós e o eles. Com essa repartição, o diferente se apresenta como o menos igual. 

É nossa intenção configurar os determinantes político-institucionais da fala do 

adolescente e entender em razão de que ele se inclui em uma realidade em que a vida adquire 

um sentido tal que o leva a situar-se numa estreita proximidade com a morte. Essa constatação 

surge em um nível de materialidade tal que parecem inexistir possibilidades de mediação para 

a angústia vivida nesses termos, advindo desse contexto de sentimentos e de injunções 

sociopolíticas, certo reforço para a experiência subjetiva de exclusão, do de fora.  

Retirando a fala do adolescente de um contexto carregado de significação de 

morte, embora ela tenha sinalizado para o seu lugar no mundo, no sentido da perspectiva 

política da inclusão/exclusão, também podemos enxergá-la como outra metáfora, que serve, 

agora, para referir a sua entrada e, por extensão, a de sua família, no caso, a mãe, no mundo 

jurídico. Um especial mundo em que vigora um tempo e uma lógica que lhe é peculiar e em 

que a realidade se apresenta e é representada definitivamente pelo crivo da norma, mostrando, 

por assim dizer, sua filiação, a essa repartição de lugares, posto que ao instituir a norma, 

emergem os desiguais, os diferentes - por exemplo, faz surgir “as mães de adolescentes 

infratores” e o “adolescente infrator”, cujas vidas são feitas de papel porque passam a ser 

documentadas em processos jurídicos. 

Segundo Farge, não haveria outra forma de estas vidas ganharem visibilidade 

senão através desse encontro casual com o poder, que o faz contar a sua história de vida, 

registrando-a em um processo jurídico:  

 

Mendigos, desocupados, dolentes, ladras ou sedutores agressivos emergem 

um dia da multidão compacta, fisgados pelo poder que os perseguiu em meio 

à sua agitação habitual, ou porque estavam onde não deviam, ou porque eles 
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próprios decidiram transgredir e chamar atenção, ou talvez ser nomeados, 

enfim, diante do poder. Fragmentos de vida que jazem ali são breves, mas 

mesmo assim impressionam: espremidos entre poucas palavras que os 

definem e a violência que, de uma hora para outra, os faz existir para nós, 

eles preenchem registros e documentos com sua presença (FARGE, 

2009:31). 

 

A fala do adolescente nos pareceu apropriada para delimitar um outro modo de 

existência, no qual enxergamos não somente seu caráter marginal posto que mais próximo da 

sombra, ou seja, da morte,  mas porque a entrada no judiciário os transforma em sujeitos “de 

papel”. A metáfora serve para dizer de uma vida que se congela em um Processo Jurídico. O 

que resta então é um documento, onde jaz uma vida posta em arquivo, que pretendemos 

recuperar fazendo-a ir além dessa existência irreal para ganhar uma existência material e um 

novo sentido a partir de uma indagação: como devemos escutar a voz materna que aparece 

reclamando de um adoecimento, para falar do filho infrator, para falar de uma vida sustentada 

na dor?  

Não apenas em termos de pensar o seu lugar no mundo, a construção de um texto 

sobre sua vida, que quer dizer, a biografia de uma vida atravessada por lacunas, porque a 

infância ainda não constituiu um passado, ainda é muito presente. O tempo é ainda um tempo 

presente que passa a ocupar um lugar no curso de um processo jurídico. Esse processo revela 

o Direito trabalhando segundo a perspectiva de versões num esforço de traduzir os fatos que 

ali se desenrolam para correlacioná-los com a lei e sua idealização da realidade (Geertz, 

2009). 

Entendemos que no cotidiano dessas mães e adolescentes, vida e morte se 

equivalem porque o ato de viver encontra sua textura em um campo de fragilidades, cujas 

individualidades se posicionam e se reposicionam em torno de um discurso de sofrimento, em 

torno de uma vida sem perspectiva, em que adoecer o corpo e falar desse adoecimento não 

deixa de ser uma estratégia de auto-reconhecimento, ou de subjetivação. Este é, portanto, um 

ponto em comum a todos, ponto que os homogeneíza e lhes confere uma identidade ou um 

modo de estar no mundo, configurando uma existência  que se encontra do lado de lá, o lugar 

da pobreza, da marginalidade ou da exclusão. 

A análise dos documentos vai nos permitir, então, a construção de um campo 

enunciativo dito de proteção dando visibilidade à construção de diferentes posições político-

sociais: daquele que se queixa, situando-se em uma posição de vítima, o que denota certa 
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passividade, e a do interlocutor, que não por acaso é o Estado, que passa a ganhar  feições ou 

um nome,  com o promotor, o juiz, o defensor, o psicólogo ou assistente social, o policial, o 

delegado, dentre outros que comparecem à cena. Ou seja, este campo enunciativo delimita 

então um campo de forças no qual se confronta o cidadão e o Estado, quando as queixas que 

antes demarcavam uma posição de vítima, assume uma característica mais ativa, a de 

denúncia, ao colocar os dispositivos do Estado judicante em análise. 

Acompanhando Boltanski (1993), que trata da construção desse campo 

enunciativo e da configuração de diferentes posições dos sujeitos, individual ou coletivo, 

podemos ver que há uma movimentação dos personagens em torno dessas posições. As peças 

não se congelam nelas próprias, de forma que em dado momento aquele que sofre pode sair 

de sua posição de vítima e assumir um lugar ativo na busca de reparações para o seu 

sofrimento. E, permanecendo no campo enunciativo, cria condições para reconfigurar sua 

queixa assumindo outra modalidade de discurso.  

Com as queixas, o Estado pode ser questionado, a sua política de atenção à 

adolescência é posta em análise, fazendo emergir contradições: embora se apresentando como 

um avanço no campo jurídico e social, adotando, inclusive, uma nova nomenclatura, novos 

conceitos sobre a criança e o adolescente, a proteção integral apresenta como efeito, uma 

inversão, criando apelo ao adoecimento.  

Assim, como entender a fala da mãe, quando esta, durante a entrevista para a 

elaboração do laudo psicossocial, afirma: Agora é a minha vez de cuidar desse menino (sic), 

tomando a decisão de não reapresentá-lo ao Juiz, isto após sua evasão da unidade que executa 

a medida de internação, o CENAM, desobrigando-o do cumprimento da sentença judicial, e, 

assumindo, por conta própria, o risco da decisão, senão como um questionamento à política de 

proteção presente nas intenções socioeducativas da medida? O que a fez desacreditar no 

discurso oficial que demanda do Estado o protagonismo sobre a tutela do adolescente? 

 

 

4.1 As Categorias de Análise x A Arquitetura dos Documentos 

 

 

A arquitetura do processo condiciona a análise da pesquisa, cujo interesse é 

localizar as vozes dos atores na massa documental e identificar o lugar do adoecimento 

afirmado pela mãe. Ou seja, o curso do processo ordena, e, do mesmo modo, cria as 

categorias de análise. A intenção é jogar com a possibilidade de acompanhar o vivido pela 
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dupla mãe/adolescente para perscrutar os sentimentos e as reações às injunções institucionais 

que recaem sobre eles, sabendo-se de antemão que não se trata de qualquer instituição de 

poder, e sim o poder judiciário, que tem a força da lei. A análise seguirá, então, a ordem dos 

documentos conformes eles vão se acrescentando e dando configuração aos autos.  

Quando a mãe não está presente, como no caso das alegações finais da promotoria 

e da defensoria, por se tratar de relatórios conclusivos das partes após a instrução do processo, 

tais documentos não deixam de se fazer presentes na análise na medida em que dão sentido e 

visibilidade à movimentação do jogo institucional em torno do adolescente infrator, a partir 

das garantias processuais, dentre elas, o direito à defesa ampla e ao contraditório. O fim 

último é examinar a movimentação do Estado diante do conflito entre os interesses da 

sociedade e os interesses individuais do adolescente, estando as garantias processuais 

representando a própria defesa desses interesses.  

Segundo Carvalho (1996), a presença dos pais ou de um deles ou mesmo de um 

responsável em cada um dos atos jurídicos indicados no processo é um esforço de olhar o 

adolescente sob a perspectiva de sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, e que 

neste caso a presença dos pais em situações críticas como a atribuição de culpa no ato 

infracional ou a apuração dessa acusação, poderá trazer conforto moral e emocional a este 

adolescente.  

Cabe, ainda, um esclarecimento quanto a estrutura desse capítulo, e assim poder 

dar conta da lógica da análise que terá prosseguimento nessa pesquisa: estando a seqüência 

dos documentos conduzindo a reflexão sobre o adoecimento, as categorias que estarão 

ordenando essa análise serão os próprios documentos dentro de sua seqüência processual, os 

quais estarão demarcados no texto a partir dos seus títulos. Pode, no entanto, haver menção a 

outro documento no campo de cada uma das discussões, desde que venha a subsidiar a 

análise, assim como é possível acontecer a análise de uma seqüência de distintos atos dentro 

de um mesmo processo.  

Uma vez estruturadas as categorias em conformidade com a ordem e o tipo dos 

documentos constitutivos do processo temos: a Representação da Promotoria; a Oitiva 

Informal do adolescente na promotoria; o Boletim de Ocorrência ou  peças do inquérito 

policial (podendo constar ou não o depoimento das testemunhas); o Termo de Audiência; o 

Termo de Apresentação; o Estudo Psicossocial; as Alegações Finais da Promotoria e da 

Defensoria e, por último, a Sentença. Este conjunto de documentos seguirá o roteiro abaixo, o 

qual se sucederá até o nono processo: 
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- Processo I: Representação (Rep.I); Oitiva Informal do MP (MP I); Relatório 

Policial (Deleg. I); Termo de Audiência (T. Aud.I);Termo de Apresentação (T. de Apres.I); 

Laudo Psicossocial (Laudo I); Quesitos da Promotoria (MP); Alegações Finais/MP (MP I); 

outros atos da promotoria (MP.I); Alegações Finais/Defensoria (Def.I); outros atos da 

Defensoria (Def.I); Sentença (Juiz.I), inclusive para outros atos do magistrado. 

Como ressalva, primeiro, as questões que aparecem em separado, ou seja, dentro 

de cada documento, não querem dizer que aludem somente a cada um dos atores responsáveis 

por aquele ato jurídico que o documento representa, mas a todo o sistema jurídico de garantia 

de direitos ao adolescente. Trata-se de observar o Estado enquanto instância julgadora 

operando a política de proteção integral. Como segunda ressalva, embora o adoecimento 

tenha aparecido mais diretamente apenas no laudo psicossocial, isto não desautoriza a 

discussão do adoecimento em todo o sistema e em todos os documentos. Na verdade, estando 

o laudo incluído no processo na fase de instrução e, por essa razão, participando da convicção 

do magistrado perante a decisão a ser proferida, esta condição por si informa a todo o sistema 

de sua queixa, implicando-o. Do mesmo modo, os demais atores, Ministério Público e 

Defensoria, mesmo discordando do laudo, não devem simplesmente ignorá-lo, e sim, discutir 

com o citado documento, contrariando, se for o caso, ou confirmando-o.  

A ordem dos documentos não é aleatória, ela acompanha a sucessão dos 

procedimentos legais para apuração do ato infracional, de modo que os documentos 

produzidos no início, ou seja, com datas mais antigas, correspondem às primeiras páginas do 

processo, seguindo essa ordem até o produto final que é a formulação da sentença. Arruma-se 

o processo dos documentos mais antigos aos mais novos, estando todos datados e 

enumerados. 

 

 

4.2 Curso e Discurso do Processo 

 

 

O curso do processo segue uma determinação jurídica que justifica o porquê do 

seu início a partir da Representação oferecida pelo Ministério Público. Esta iniciativa decorre 

da notícia de ter havido um delito. Esta notícia é posta em circulação através da Delegacia, 

que a apresenta como resultado de uma investigação, para em seguida ser instaurada a fase 

processual, quando então as partes se apresentam em Juízo. Mas, se o curso do Processo 

informa sobre a natureza da lei que regulamenta a apuração de ato infracional, apontando para 
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uma lógica que fala em nome do direito ao contraditório ou à defesa ampla, os documentos 

organizados em seu conjunto também nos dizem algo. E o que ele nos informa, ou deixa de 

dizer, tem relação com o questionamento que lhe está sendo feito. Nesse estudo, nos interessa 

saber por que circula no Judiciário um apelo ao adoecimento quando as mães são intimadas a 

falar sobre a história do seu filho. O que nos diz sobre isso a série documental, com qual 

estaremos dialogando a seguir? 

 

 

4.2.1 A Representação 

 

 

O Ministério Público é o titular da ação socioeducativa pública, que instaura o 

procedimento de apuração do ato infracional, mediante o oferecimento da representação ou da 

denúncia. 

Esta peça, a representação, antecede a todos os outros documentos, considerando 

que ela desencadeia a apuração judicial. Esta promoção deverá trazer em Anexo, cópias da 

documentação produzida pela autoridade policial, ou seja, boletim de ocorrência, ou relatório 

policial, devidamente autuado pelo Cartório Judicial, devendo ainda constar a oitiva informal 

do adolescente realizada quando de sua apresentação ao Ministério Público.  

Trata-se de um documento que apresenta, no alto da página, o timbre da 

instituição, o qual identifica sua procedência em um sentido geral, o Ministério Público do 

Estado de Sergipe, e específico, que é a 2ª Promotoria da Justiça da Infância e da Juventude. 

Assim, se apresentando desde o início, este documento já interpela o leitor comunicando algo 

de sua natureza, criando, por si só, uma expectativa quanto ao seu teor. Este, por sua vez, 

contém um resumo dos fatos e a classificação do ato infracional, segundo o Código Penal, 

podendo haver o indicativo do rol de testemunha. Após a identificação do órgão de onde 

procede a Promoção, esta também passa por um crivo de identificação através de um número 

no qual consta o ano de ocorrência do feito, vindo, logo depois, o nº de registro dos Autos, o 

qual acompanha a seqüência numérica do Ministério Público - 2ª Promotoria.   

A identificação volta-se agora para o adolescente, este tem um nome, uma 

filiação, podendo o pai ser referenciado ou não, dependendo se houve reconhecimento legal 

da paternidade. Esta apresentação inicial traz a indicação do lugar, do registro e de uma data 

de nascimento. Também identifica o adolescente dizer seu endereço, sua escolaridade, sua 

situação de trabalho e a descrição do ato. A descrição do ato é uma exigência constitucional, 
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sendo este o recurso que permite ao adolescente tomar pleno e formal conhecimento da 

atribuição do ato infracional, de modo a lhe ser possível o contraditório: se houve uma 

denúncia, ou uma acusação, necessariamente haverá uma defesa, instalando-se assim o litígio 

(Paula, 1996). 

A descrição do ato, segundo o ponto de vista do Ministério Público, busca 

objetividade na lei através do Código Penal que classifica a conduta criminal, nominando e 

hierarquizando-a. Nomeia-se também a vítima e dá expressão ao vivido por ela através dessa 

narrativa, criando uma tensão entre os dois personagens - o adolescente que age e a vítima que 

reage às circunstâncias. Assim, descrever o ato significa dizer, materializar a cena do crime, 

deixar que a vítima e o adolescente compareçam com suas intenções e emoções. É deixar que 

os atos falem por si, desde que sigam uma direção que seria a responsabilização do 

adolescente diante dos acontecimentos. Por outro lado, essa direção quer dizer uma seqüência 

de detalhes dentro de uma temporalidade linear de modo a que o ato se sobressaia em seu 

gesto final e revele sua causa primeira. 

Assim, a descrição do ato não se esgota nele próprio, ou seja, os critérios de 

identificação do adolescente, a reação da vítima, traços das emoções ali vividas por um e 

outro, são elementos que participam dessa descrição e criam certa expectativa em relação ao 

acorrido e a uma presunção de culpa. Funcionam como a moldura no interior da qual se 

inscreve o conteúdo, que é o ato infracional propriamente dito. 

 

(...) o adolescente abordou a senhora X com anúncio de assalto mediante 

ameaça utilizando uma faca, e em seguida arrebatou da mesma 02 (duas) 

sacolas contendo kits da festa (Rep. I). 

 

(...) e a vítima gritou ‘Pega Ladrão’! ‘Pega Ladrão’ (Rep. I). 

 

(...) Durante o percurso (...) parte do grupo composta pelos maiores anunciou 

o assalto, abordou o motorista e o cobrador do veículo apontando-lhes armas 

de fogo, enquanto os adolescentes representados, em ato contínuo, 

recolheram da gaveta onde fica o cobrador quantia em dinheiro e vales 

transportes, bem como outros objetos que encontraram. Sob ameaça dos 

revólveres os funcionários da Viação nada puderam fazer (Rep. V). 

 

(...) Os integrantes do grupo assaltante saíram correndo do ônibus, alugaram 

um táxi mais adiante, e foram beber em um bar, onde foram apreendidos por 
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chamarem atenção pela exibição das armas, que foram encontradas com os 

imputáveis (Rep. V) 

 

O documento é encerrado com a petição relativa à ação socioeducativa para 

apuração dos fatos ali narrados, com recomendação da oitiva do adolescente e seus genitores 

ou representantes e ainda, com indicação das providências a serem tomadas. Dentre elas, a 

elaboração do estudo interprofissional e a ouvida das testemunhas e da vítima em audiência 

de instrução.  A gravidade do ato infracional pode levar a promotoria a requerer a internação 

provisória do adolescente, devendo constar na representação, este pedido, devidamente 

fundamentado e baseado em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a 

necessidade imperiosa da medida (Art. 108 - ECA). 

 

(...) requer o Ministério Público, seja decretada a internação provisória do 

adolescente, na forma prevista no art.184 c/c os arts. 108, 122 inciso I e 174, 

todos do ECA, diante dos seguintes fatores: a) contexto da execução do 

grave ato infracional com a posse de arma de fogo, bem como em co-autoria; 

b) necessidade de resguardar a ordem pública, diante da risco da prática de 

outros atos infracionais semelhantes ao presente; c) inexistência de vínculos 

sociais capazes de possibilitar sua convivência no momento em sociedade; 

d) ausência de autoridade familiar capaz de exercer controle sobre o mesmo; 

e) a necessidade de garantir a segurança da vítima , do próprio infrator; e a 

necessidade de instrução do procedimento apuratório com a realização das 

diligências apontadas no item anterior (Rep.IX). 

 

A representação tem como fundamento o boletim de ocorrência ou o auto de 

apreensão promovida pela autoridade policial especializada e as impressões da promotoria, 

quando da oitiva informal do adolescente e dos seus pais. Esses últimos, se possível. 

A oitiva informal também se transmuta em um relatório, no qual consta uma 

descrição do ato segundo o ponto de vista do adolescente. Também aí se introduz alguns 

elementos da dinâmica familiar, estando a promotoria interessada em saber se o exercício da 

autoridade familiar consegue inibir a conduta do adolescente, impedindo assim a reiteração de 

atos. Inexistindo essa condição familiar, e, quando esta se combina com as circunstâncias em 

que o ato foi cometido, no sentido de ter havido violência ou grave ameaça à pessoa, a 

promotoria pode usar do seguinte argumento para requerer a internação provisória, ou mesmo, 

a internação como medida socioeducativa: 
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(...) ausência de autoridade familiar capaz de exercer controle sobre o 

mesmo... [o adolescente] (Rep.IV, Rep. V, Rep. IX). 

 

Segundo Paula (1996), sendo o Ministério Público representante do Estado-

Administração, sua função é “equacionar a necessidade de defesa social com a possibilidade 

de interferência na educação do adolescente, de modo a buscar a reversão do quadro 

infracional evidenciado pela incidência em conduta descrita como crime ou contravenção 

penal” (PAULA, 1996:510)  

Cabe, ainda, apresentar o tópico em que o funcionamento familiar entra em 

julgamento ao fazer parte do conjunto de argumentação para justificar a internação provisória 

do filho, esta requerida pela promotoria, tal é afirmação: ausência de autoridade familiar 

capaz de exercer controle sobre o mesmo. Não se trata de uma afirmação dita por qualquer 

um. Quem o diz está autorizado a dizê-lo, e o diz de um lugar especial, o lugar de saber, a 

quem é conferido o poder de enunciar discursos os quais são dotados de verdade. Ao fazê-lo, 

suas palavras criam uma realidade, a de uma família incapaz, mais especificamente, a de uma 

mãe que não consegue cumprir adequadamente sua função de educar. Sabe-se que a 

linguagem não tem apenas um caráter descritivo ou conotativo, ela pode vir a se transformar 

em um ato de fala capaz de fazer o dito ganhar realidade material. Esta seria a sua função 

declarativa, que, segundo Garapon (1997), garante a força da palavra no Direito, de modo que 

“o discurso tem valor de ato” (idem, p.143). 

A família passa a entrar no debate, dessa feita pelo advogado, que contradiz o 

discurso da promotoria, isto para fundamentar um pedido de revogação da internação 

provisória, dizendo que o adolescente: 

 

(...) possui família estruturada, tendo sua genitora autoridade familiar para 

exercer controle sobre ele, mantendo vínculos sociais capazes de possibilitar 

sua convivência em sociedade [...] logo as evidências apontam que não há 

risco à ordem pública (...) (MP VI) 

 

A mãe está no centro das argumentações nesse momento de decisão sobre a 

revogação da internação provisória do filho. O embate que diante dela acontece é sobre ser o 

filho uma ameaça à sociedade, ao que ela responde construindo outra imagem do filho: 
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(...) que o representado é um filho obediente e respeitoso, bom aluno e que 

não costuma sair de casa; que tem horário para dormir; que acredita que o 

mesmo se tenha influenciado por más companhias; que o representado 

estuda há oito anos no mesmo colégio e a depoente acompanha de perto o 

desempenho do seu filho; que procura está próximo a seus filhos mesmo na 

recreação; que exerce a função de diarista e é casada (...) (T. Apres. VI) 

 

Por sua vez, o laudo psicossocial diz desde logo, que a elaboração do citado 

documento tem como referência,  

 

(...) a organização familiar e o clima emocional subjacente à mesma, isto 

para termos uma ideia do modo como o adolescente vem se conduzindo 

frente a seus anseios e ao contexto social (Laudo VI).   

 

Ao que se subentende que mais uma vez a caixa de pandora é a família. 

Decifrando-se seus enigmas, decifra-se o comportamento do adolescente: a mãe está doente; o 

pai tem uma posição passiva na dinâmica familiar, aparecendo desqualificado porque não 

consegue ocupar o lugar de provedor e por não saber ler ou escrever. E, ainda, o estagio de 

desenvolvimento de sua personalidade o deixa vulnerável, sujeito à influencia do grupo,  

respondendo, inclusive,  pelo impulso de roubar. O desfecho deste documento refere uma 

medida que contemple uma orientação psicossocial individualizada, portanto um tratamento 

voltado para esse campo de fragilidade e vulnerabilidade que a sua condição de ser 

adolescente o coloca. O adolescente aparece como vítima dele próprio, de seu estágio de 

desenvolvimento, visto como uma negatividade. O discurso é então a favor de uma 

normalização, propondo uma intervenção clínica, e mais, uma clínica de transformação do 

sujeito em um ser normatizado. Vê-se uma prática  “psi”, operando controle e disciplina. O 

alvo é, portanto, o indivíduo, a mãe ou o adolescente, cada um em sua singularidade. 

A mãe captura esse clima de acusação contra ela e se empenha em defender o 

filho como estratégia também de defender-se, geralmente pautando-se em argumentos morais: 

 

Que passou por situações muito difíceis e seus filhos nunca roubaram nada 

de ninguém; que depois foi falar com a mãe da vítima e ela lhe disse que 

acreditava que o filho dela se enganou ao dizer que reconhecia [seu filho] 

como autor do roubo da bicicleta; que está certo que [seu filho] não 

participou desse roubo (T. Apres. VII) 
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A composição da série de documentos revela uma batalha institucional. Não 

podemos falar apenas de uma polarização entre Família e Estado, ainda que assim o seja na 

aparência. A tensão envolve o conjunto das instituições entre si, o que estaria significando o 

Estado contra ele mesmo em razão de diferentes maneiras de pensar a proteção, pois é preciso 

conciliar, no julgamento, dois fatores antagônicos: a ordem social e os interesses do 

adolescente. Colaborando para esta perspectiva tem-se o fato de que essas mesmas 

instituições, que a princípio estariam comungando de um mesmo objetivo – a proteção 

integral – fiscalizam uma a outra, para evitar os vícios processuais. Mas, antes de seguir na 

direção das aparências, cabe lembrar as disputas entre as várias versões que as instâncias do 

judiciário e o réu apresentam sobre o ato investigado. Estas disputas, em que uma versão 

necessariamente sai vencedora, nos dizem que a intenção não é modificar a estrutura de um 

julgamento em curso, e mais, não está em questão se a criminalização do adolescente pela via 

de um processo jurídico guarda ou não coerência com o discurso da proteção integral. No 

mínino, busca-se preservar as instituições zelando pelo processo. O que podemos dizer dos 

elementos subjetivos que participam do rito processual, em termos do seu caráter 

estigmatizante, de forma que  o adolescente é envolvido em uma carga de preconceito que não 

o diferencia do sentido que é atribuído ao termo “Menor”, que não se apresenta de todo 

superado nos tempos de hoje, mesmo com o Estatuto? 

O que se assiste, então, é o Estado cumprindo seu papel enquanto instância 

julgadora, que empreende esforço para cumprir a lei, assegurando o princípio do 

contraditório, evitando assim um julgamento ou punições arbitrárias. A esta altura do 

Processo, os documentos encontram-se, então, assim dispostos: a Representação do 

Ministério Público, a oitiva informal do adolescente e seus pais neste órgão, e as cópias do 

relatório policial que deu causa à petição da promotoria. 

 

 

4.2.2 O Relatório Policial 

 

 

Em seguida à representação estão acostados os documentos oriundos da Delegacia 

Especializada, dos quais nos interessa o depoimento do adolescente e da mãe quando 

inquiridos pela autoridade policial. Estes documentos têm sua estrutura própria, porém se 

assemelha ao primeiro por permitir com que a instituição de onde procedem seja logo de 

início identificada por aquele interessado em manusear o citado documento.  



108 

Assim, no alto da página se encontra o logotipo do órgão e a administração da 

qual faz parte, conforme a hierarquia dos setores: o Governo do Estado de Sergipe; a 

Secretaria do Estado de Segurança Pública; a Superintendência da Polícia Civil e a Delegacia 

Plantonista, responsável pela apreensão do adolescente, ou a Delegacia Especializada, que dá 

encaminhamento à investigação social. 

O documento se apresenta também através do seu título, o qual indica tratar-se do 

depoimento do adolescente ou da vítima ou das testemunhas. O conteúdo que se segue diz 

sobre o ato infracional, descrevendo suas circunstâncias, podendo trazer uma confissão do 

adolescente, assumindo ou não sua responsabilidade no feito. Todavia, esse documento 

principia identificando-o, ou seja, trazendo seu nome, sua idade, seu endereço e filiação, 

assim como refere sua escolaridade.  

Na Delegacia, dá-se muita importância ao registro do apelido do adolescente. Este 

apelido é uma marca estigmatizante e lhe confere uma identidade suspeita. Trata-se quase 

sempre de um apelido adquirido em casa em meio às trocas afetivas, que ao ganhar as ruas, 

após ter o adolescente ingressado nesse contexto de perseguição policial, ressurge com outro 

sentido, que o associa ao “mundo da malandragem”. 

Os documentos produzidos na Delegacia plantonista e mesmo na Especializada 

ainda estão presos ao passado menorista, e deixam antever uma política discriminatória e de 

exclusão, que é o cerne da crítica em torno do Código Melo Matos e do seu texto revisado em 

1979. Isto pode ser verificado através do uso do termo “menor”, melhor dizendo, “menor 

investigado” para identificar o adolescente e a natureza do documento.  

Sabe-se que o termo “menor” se apresenta impregnado de preconceito porque se 

liga à ideia de abandono, de criminalidade, de-um-de-fora próprio da criança e do adolescente 

pobre. Esta concepção forçava um deslocamento de responsabilidade: menor era todo aquele 

que vivia em situação de pobreza, incapaz de fazer diferente, ou seja, de reconhecer as normas 

sociais, cabendo então a aplicação de medidas disciplinares e corretivas. A menoridade não 

era compreendida como uma imaturidade civil, política e social pela condição em si da fase 

da vida, como insinuava uma herança kantiana, mas resultado de uma condição de abandono 

familiar e de pobreza. Neste jogo semântico, não se enxergava um Estado omisso e negligente 

diante do atendimento das condições básicas de sobrevivência, não só do menor, como de sua 

família.  

Hoje, com o Estatuto o que se diz é, que, atuando em situação de irregularidade, 

encontra-se o “Estado que negligenciar políticas públicas. Jamais a criança abandonada ou 

negligenciada” (AMARAL E SILVA, 1999: 47). Em que pese a Lei, que assim o afirma, 
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observamos o contrário quando se trata de considerar os fatores que conduziram o adolescente 

a uma situação de vulnerabilidade e à prática de atos de infrações, quase sempre é dado ênfase 

àqueles que respondem pela fragilidade dos vínculos familiares, dito assim, pura e 

simplesmente, sem que seja avaliado o contexto sócio-econômico que permitiram o 

aparecimento de determinadas modalidades de vínculo. 

Considerando que no campo médico se evidencia um antagonismo entre duas 

posições sobre as causas do adoecimento, se endógenas ou exógenas, vê-se que quando se 

trata de avaliar o adolescente e seus aspectos familiares, como a fragilidade dos vínculos 

afetivos, há, da parte dos executores da política, uma tendência para se posicionar em torno da 

primeira concepção, a endógena, deixando invisíveis aqueles fatores que seriam decorrentes 

de uma ausência de um Estado garantidor das necessidades básicas dos seus cidadãos, e a 

responsabilidade pelas “más ações” (a patologia individual expressa no campo social) fica sob 

o encargo apenas dos  adolescentes. Na concepção endógena da doença, também se atribui ao 

doente a responsabilidade pelo estado de morbidez, assumindo este uma tarefa pessoal de 

resolução.  

No campo de identificação do adolescente, a Delegacia Especializada o apresenta 

isto em todos os documentos analisados, como Menor Infrator. Mas, ao longo do relatório, a 

autoridade policial faz uso do termo Adolescente. Vê-se, portanto, uma prática que entra em 

conflito com os novos valores que o Estatuto tenta incutir no imaginário político-institucional. 

Ao mesmo tempo é possível fazer a seguinte leitura: é justamente no campo de identificação 

que o adolescente é apresentado como Menor Infrator, o que em si condiciona aquele a quem 

a mensagem está endereçada a enxergá-lo segundo o estigma que a lei ajudou a construir e a 

circular no corpo social, estratégia que fazia (ou ainda faz) parte do dispositivo de controle e 

exclusão da pobreza.  

A mensagem, nesse caso, não está restrita apenas ao leitor do processo, em um 

circuito fechado. Esta mensagem traduz uma prática institucionalizada, e, por assim dizer, 

circula pelo órgão público que faz parte do sistema de garantias dos direitos da criança e do 

adolescente, o sistema de segurança, seguindo mais adiante para fora desse circuito. Nesse 

espaço, circula também a mãe, a quem o adolescente é entregue, após as diligências 

necessárias à investigação do ato infracional, e é convocada para responsabilizar-se pela 

apresentação do filho ao Ministério Público e ao Juízo, ou mesmo retornar àquela repartição. 

Neste sentido, a relação entre o cidadão – a mãe – e o órgão que cumpre a política 

de proteção, se dá dentro de um clima de tensão. Um reivindicando, para o filho, um 

tratamento questionando o termo da lei, que condena atos que atentem contra a sua dignidade. 
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O outro responde com atitudes discriminatórias que tomam o sentido de acusação e da 

exclusão.  

 Confirmando a força que possui a associação entre pobreza e criminalidade, que 

caracterizou o estigma criado pela categoria jurídica do “menor em situação irregular”, temos 

o depoimento de duas mulheres, vítimas do mesmo adolescente, quando estas comparecem à 

Delegacia Especializada para testemunhar sobre o ocorrido. Vemos também que o uso do 

termo adolescente não representa uma mudança nos dispositivos mentais em torno da questão, 

mantendo-se então a ideia de que o adolescente pobre é uma ameaça em potencial: 

 

(...) por volta das 12:20h  (...) encontrava-se (...) retornando para sua 

residência caminhando, quando olhou para o lado e viu um adolescente 

parado encostado na parede; que continuou caminhando, mas ficou 

desconfiada (...) (Deleg.VI). 

 

(...) a declarante estava sentada no ponto de ônibus, quando apareceu um 

adolescente infrator, o qual estava montado em uma bicicleta, e com uma 

das mãos por baixo da camisa, simulando estar armado (...) (Deleg. VI) 

 

O que levou a primeira depoente a considerar que se encontrava em uma situação 

de risco? O que diferencia os adolescentes entre si, a ponto de um vir a representar uma 

ameaça e outro possivelmente, não? E sobre a segunda depoente, o que a fez pensar que se 

tratava de um adolescente infrator, desde logo, antes mesmo de ser anunciado o assalto? Teria 

entrado, no ato mesmo de registrar do depoimento, a interpretação dos fatos segundo o ponto 

de vista do Escrivão? Ou teria havido uma coincidência de interpretação da realidade, entre 

ambos, vítima e escrivão? Vê-se, então, que nesse contexto, o adolescente deixou de ser 

adolescente, perdendo toda uma nobreza que a lei lhe atribui, porque agora não é somente um 

adolescente, e sim, um adolescente infrator, portador de uma patologia social, a quem se 

aplica um tratamento para corrigir tal desvio, e que merece outro tipo de olhar. O contexto 

que o colocou sob suspeita teria sido um bairro popular, ou mesmo o quadro que se desenhou 

em torno dele, pois se encontrava na rua, parado, “perdendo tempo”, ou seja, “sem ter o que 

fazer”?  

O Relatório policial prossegue, sendo que, nele, volta a chamar atenção outro 

detalhe que também refere certa confusão quanto ao termo a ser utilizado, quando se trata de 
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abordar o adolescente no contexto da delegacia e sob investigação social para averiguação das 

circunstâncias do ato infracional. A passagem do relatório, diz o seguinte: 

 

A vítima se encontrava próximo a um ponto de ônibus (...), quando fora 

abordada pelo infrator, (...) quando então foi apreendido por populares e 

entregue a Policiais que o conduziu juntamente com outros três adolescentes 

para esta unidade policial (...). Os adolescentes (...) admitiram terem ido com 

o infrator para o shopping, onde adquiriram o Kit para o show e que somente 

o infrator não o adquiriu por não possuir dinheiro (...) o infrator se distanciou 

e assaltou a vítima (...). Segue anexa aos autos a faca usada pelo adolescente 

infrator (Deleg. I). 

 

A confusão se instala, mais uma vez, mediante a dificuldade quanto ao uso do 

termo “adolescente” quando este uso deve ser aplicado ao adolescente sobre quem não paira a 

acusação de infrator. Como diferenciá-los? Parece que aqui se está diante de duas naturezas 

distintas de adolescência, sendo uma correspondente ao infrator e a outra ao adolescente que 

está livre da acusação. A diferenciação dos termos pode então estar traduzindo diferentes 

maneiras de olhar para o adolescente: uma que se dirige ao adolescente cuja imagem 

idealizada se encontra no Estatuto – pessoa em condição peculiar de desenvolvimento – e uma 

outra que se aproxima da categoria criada pelo Código de Menores, o menor em situação 

irregular, a quem cabe a aplicação de tratamento coercitivo. 

Insistindo em uma terminologia ultrapassada, o Relatório Policial coloca no 

mesmo nível de igualdade a unidade de internação e casa correcional: 

 

Que o seu parceiro o menor (...) tem um irmão conhecido por (...) o qual é 

interno da casa correcional [o CENAM] (Deleg. IV). 

 

Na Delegacia, a tensão é o clima prevalecente.  A mãe do adolescente assina o 

Termo de Entrega do Adolescente Infrator, ainda na Delegacia Especializada, tomando 

ciência de que o não cumprimento da obrigação assumida neste termo [a de apresentá-lo à 

Promotoria, à Delegacia e ao Juizado, sempre que solicitada] poderá constituir infração ao 

art. 330 do Código Penal Brasileiro - que quer dizer desobediência à funcionário público. 

Atenta-se aqui para o clima coercitivo criado em torno da situação. O adolescente pode ser 

liberado aos pais, desde que estes o apresentem ao promotor, ao próprio delegado ou ao juiz, 
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caso contrário as conseqüências jurídicas podem ser acionadas e estas têm um caráter 

coercitivo mais evidente. 

Outro aspecto que denota a tensão existente entre a ação policial e a mãe 

encontra-se no Termo de Apresentação, documento do Judiciário, quando a mãe descreve, em 

juízo, como a polícia a abordou, no ato da apreensão do filho: 

 

Que a polícia chegou na sua casa, no sábado de madrugada e levou seu filho 

para a Delegacia, acusando-o de prática de roubo de uma bicicleta, ocorrido 

na segunda-feira (T. Apres. VII). 

 

O policial deu um tiro pra cima. Deitou ele no chão. Deu quatro tapas na 

cara e três pisões nas costas. Ele teve dor nas costas e no estômago. Febre 

pelo spray de pimenta. Teve um revólver na boca (Mãe 6-Apêndice 1) 

 

As estratégias de apreensão executadas pelos policiais teriam algum outro sentido 

de caráter educativo ou apenas o de mostrar a força da lei? 

A inquirição do adolescente na Delegacia Plantonista demonstrou interesse por 

sua vida pregressa. O ato infracional não responde por si só sobre o adolescente; é preciso 

situá-lo em um contexto pessoal, e condená-lo, se for o caso, pela biografia apresentada: 

 

(...) perguntado sobre sua vida pregressa, respondeu o depoente que nunca 

foi apreendido e nem processado; que não ingere bebida alcoólica; que não 

usa nem um outro tipo de droga; (....) que nunca esteve internado por doença 

mental e que está arrependido de ter praticado o delito em apuração (Deleg. 

V.) 

 

Ou conforme o laudo psicossocial, que sugere para o ato infracional classificado 

como “porte ilegal de substância entorpecente”, a medida de internação, embora este não se 

enquadre nos critérios estabelecidos pelo Estatuto para justificar a internação. Tais critérios 

seriam: “tratar- se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoas, 

por reiteração no cometimento de outras infrações graves e por descumprimento reiterado e 

injustificável de medida anteriormente imposta” (art.122). O documento aponta para alguns 

aspectos da dinâmica familiar que estariam fundamentando a prática de ato infracional e a 

indicação da medida socioeducativa restritiva de liberdade:  
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(...) a ausência das figuras paterna e materna é uma constante na vida da 

prole (...). A influência negativa do grupo de pares da comunidade 

certamente foi outro fator determinante para que o jovem se envolvesse na 

prática do ato infracional (Laudo IV). 

 

O argumento em defesa da inserção de um discurso sobre a família e a vida 

pregressa do adolescente é inclusive uma recomendação das Declarações e Regras Mínimas, 

como um modo de trazer algo da subjetividade para o Direito, cujos atos são decididos com 

base na objetividade da lei. Mas, se a inimputabilidade do adolescente já está garantida em lei, 

que pode o Direito diante de um saber subjetivo: a vida do adolescente e o processo de 

exclusão que o atinge, funcionariam como fatores atenuantes para o ato? Não estaria aqui 

retornando do passado os espectros do Código de Menores que também tinha interesse em 

conhecer a história do adolescente para justificar medidas mais severas como a suspensão de 

pátrio poder e de encaminhamentos para as unidades de correção da personalidade do 

adolescente, até que, supostamente superado o desvio, ele pudesse retornar ao convívio 

social? 

Outro aspecto que o documento leva a considerar vem a ser a ação socioeducativa 

movida pelo Ministério Público. Esta, seguindo a tradição do estudo biográfico, requer a 

construção da história de vida do adolescente, primeiro para dar sentido ao ato infracional, 

segundo para identificar as demandas familiares no tocante a encaminhá-la para a assistência 

social, e terceiro, para avaliar a ausência ou presença de autoridade familiar capaz de exercer 

controle. 

O estudo sobre a dinâmica intrafamiliar implica, portanto, uma responsabilização 

familiar, ainda que o parecer social volte sua atenção para as condições materiais do grupo 

familiar, testemunhando a inexistência de uma renda regular, por exemplo, havendo quando 

muito, a inserção em um programa social que cria critérios de mais pobreza ou menos 

pobreza, dentro da própria condição de miserabilidade; nesse caso, não se contempla um 

contingente familiar e de adolescente que sobrevive sob às mesmas condições. Esse estudo 

psicossocial também traz resquícios da Doutrina da Situação Irregular, em que se 

diagnosticava pelo dispositivo biopsicossocial.  
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4.2.3 Termo de Audiência 

 

 

Passando agora, para o Termo de Audiência, cuja estrutura segue o padrão dos 

documentos oficiais anteriormente apresentados, ou seja, identifica-se em primeira mão, a 

origem institucional do documento que no caso é o Poder Judiciário do Estado de Sergipe e, 

mais especificamente, a 17ª Vara – Juizado da Infância e da Juventude. A identificação 

prossegue, agora, voltada para a caracterização dos dados processuais: o número do processo, 

a natureza do processo – ação civil pública - a autoria do processo, que é o ministério público, 

e o representado (adolescente). 

O corpo do documento dá indícios de atribuir importância à demarcação do tempo 

e do espaço, quando registra o dia, o mês, o ano, o horário e identifica a cidade, o estado e o 

espaço físico em que, dentro do fórum, está ocorrendo a audiência – a sala de audiências.  

Discutindo o simbolismo do uso do tempo e do espaço no campo do judiciário, Garapon 

(1997) refere um espaço sagrado para diferenciá-lo de um espaço profano que circunda o 

Palácio da Justiça. Profano porque se revela “afeto a diferentes valores”. Ou seja, o interior do 

espaço judiciário não se apresenta contaminado pelos entes que poderiam embargar a justiça, 

legitimando assim o próprio ato do judiciário como isento de outras obrigações que não a 

própria justiça. Para este autor: “O espaço judiciário é como que uma espécie de mundo 

temporário no centro do mundo habitual, especialmente construída com vistas à função nele 

exercida” (Garapon, 1997:35).  

A fabricação de um mundo asséptico que se distingue da banalidade do mundo 

habitual exige uma configuração espacial bem delimitada e fechada, que mais se aproxima de 

uma alegoria de poder que se dá a ver ao público. Porém, seu acesso exige um ritual, cuja 

intenção é produzir efeitos naquele que faz a passagem para o seu interior, ressalva Garapon 

(1997), mobilizando a crença no sujeito de que ele se encontra sob a ordem do Direito.  Nas 

palavras do autor: “o templo da justiça produz três experiências fundamentais: a de um espaço 

separado; a de um lugar sagrado e a de um percurso iniciático” (idem, p.34). Chamamos 

atenção aqui para a correspondência de sentido entre o efeito que se quer produzir com a 

separação, sacralização e ritualização de entrada no espaço judiciário, e o vivido pela dupla 

mãe/filho ao se perceber participando desse mundo à parte. A ritualização seria uma estratégia 

para demarcar a entrada nesse mundo, para que esta seja vivida como algo que se dá fora não 

só do espaço habitual como fora do tempo. O tempo ganha uma nova dimensão. É o tempo do 

processo voltado para uma rememoração constante do passado. A temporalidade fica 
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subsumida no Processo: perde-se a autonomia quanto ao uso do tempo, ficando o cotidiano 

congelado nessas malhas processuais. Trata-se de um “tempo dominado”, segundo Garapon 

(1997:54). 

Contudo, em uma perspectiva mais positiva, o regime de tempo para cumprimento 

das determinações processuais se encaixa dentro da política de proteção, razão porque os 

prazos estão definidos em lei, seja para os procedimentos policiais relativos à investigação do 

feito, seja no judiciário quanto ao trâmite do processo pelas instâncias do sistema jurídico de 

apuração do ato infracional, seja para a duração da execução das medidas, seja para a o tempo 

da internação provisória, seja para a internação aplicada como medida, que o estatuto diz que 

deve ser de breve duração. 

Assim, a brevidade deve ser a marca nos processos judiciais de adolescentes. Há 

sempre uma urgência na resolução dos casos. O Estatuto apresenta estes prazos, e, quando não 

o especifica em termos de quantidade de dias ou de horas, usa com muita freqüência a 

expressão “desde logo” e, em juízo, os Termos de Audiência anunciam a demarcação do 

tempo para todos os atos jurídicos que ali se sucedem. Mas, o tempo assim referido, mesmo 

pressupondo um tempo regulado cronologicamente, não deixa de promover confusões, e 

termina por se sobredeterminar ao tempo subjetivo, que é a temporalização que o Estatuto 

procura levar em conta quando tenta objetivá-lo dentro da noção de brevidade. Mas, 45 dias 

contabilizados para uma internação provisória pode durar 60 dias; a brevidade da internação 

pode corresponder a um ou dois anos, e o julgamento de um processo pode levar outros tantos 

anos. Neste último caso, a vida do adolescente segue um curso normal, quando o julgamento 

que ainda está por acontecer, o recoloca como alvo da justiça, produzindo rupturas em seu 

mundo já estabilizado. Em outros casos, algumas sentenças chegam a determinar a 

“internação definitiva”.  

Diferente, portanto, é o modo como o tempo é vivido pelo adolescente. Em 

circunstância de entrevista para o Laudo, ele assim se expressa: a minha vida parou (Laudo 

V), para dizer que somente retomaria o curso de sua vida pessoal após resolução de sua vida 

processual, pois ambas correm paralelamente. Talvez, o mais indicado seria concordar com o 

adolescente, dizendo que elas não correm, estão paradas ou vice-versa. 

A seqüência de argumentações que vem a seguir serve para pensar o tratamento 

que é dado à questão do tempo:  

A defesa, alegando a gravidade do ato infracional, e o caráter pedagógico da 

medida, ratificou o pedido formulado pelo Ministério Público e requereu a 

aplicação das mesmas medidas, requerendo, por fim, que o tempo superior 
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ao que determina a lei em que o adolescente ficou com a sua liberdade 

constrita, seja compensado no período de prestação e serviços à comunidade, 

bem como, da liberdade assistida (Juiz III). 

A este pedido, decide o juiz:  

 

O segundo pedido formulado pela defesa, de compensação do tempo de 

internação provisória que extrapolou o limite legal, será apreciado no curso 

da execução (Juiz III).  

 

Esta decisão incita a pensar sobre a própria transgressão do Estado no 

cumprimento do tempo previsto para a internação provisória, por exemplo. A quem deve o 

adolescente recorrer? Teria repercussão a sua queixa?  Ou se trata de mais um elemento de 

punição que se soma aos já legitimados pela política de atenção? Além disso, trata-se de um 

tempo perdido. É possível restaurá-lo? 

O tempo processual é biográfico e linear. O passado se articula com o presente, 

determinando-o ou encerrando-o em diagnósticos ou prognósticos. Não é um tempo produtor 

de novos sentidos. Esse determinismo enquadra o adolescente em seu passado, subtraindo sua 

capacidade de mudanças. Posição diferente a esta, que se apresenta incorporada nas decisões 

jurídicas aqui analisadas, e que chama atenção justamente por privilegiar um tempo regular e 

homogêneo em nome da proteção do tecido social – a intenção seria evitar desordens e 

rupturas -, é defendida pela psicanálise quando rompe com uma temporalidade linear, 

permitindo assim, em vez do mesmo, o aparecimento de novos acontecimentos. A história é 

feita de rupturas, conforme Foucault (2009). 

Existe o tempo maior do Processo e pequenos outros tempos que correspondem, 

por exemplo, ao intervalo entre as audiências, à permanência do Processo no Ministério 

Público, na Defensoria e no Núcleo Técnico Operacional para a elaboração do laudo. O 

cartório judicial é responsável por dar andamento ao processo, sendo de sua competência a 

distribuição dos processos. Como os interesses da família são formulados por intermédio da 

defensoria, ou do advogado de defesa, que os dirige à autoridade judicial, este considera o 

pedido, determinando prazo para cumprimento de algumas diligências, não deixando de 

registrá-lo processualmente: 
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Pelo MM. Juiz foi dito que: deferia a juntada do documento ora apresentado, 

bem como a da declaração do posto de lavagem, concedendo em relação a 

esta o prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação (T. Aud. III). 

 

Tempo e espaço são então manipulados para criar um campo simbólico à parte, 

cujos signos, não só convergem para a restauração da ordem, o que quer dizer, da lei, como 

também são instrumentalizados para a construção de alguns papéis específicos, como o de 

acusado e o de vítima e de outros como o de Juiz, o de Promotor e o de Defensor, e dos 

lugares que cada um ocupa na hierarquia de poder que se estabelece entre esses personagens. 

Garapon (1997), ao discutir a qualidade do vivido no espaço interno do Judiciário, 

permite efetuar algum nível de aproximação com o que está sendo experienciado pela dupla 

mãe/filho:  

 

O espaço judiciário é assim um espaço à parte e obrigatório para os seus 

ocupantes; um espaço organizado e hierarquizado, inteiramente constituído 

pelo vazio e o interdito; um espaço à imagem da lei. (...) Encarna a ordem e 

cria a ordem: ele é a ordem. (...) O espaço exerce um efeito inibidor, 

induzindo uma certa submissão à instituição (idem, p.p.46-49).   

 

Por fim, o Termo de Audiência, passa ao registro da presença da autoridade 

judiciária, que “previne e compõe o litígio” (AMARAL E SILVA, 1999:48), assim como é 

registrada a presença das partes, nessa ordem: o Ministério Público, o Advogado de Defesa ou 

a Defensoria, o representado e o seu responsável.   

Contém, ainda, o registro do que ocorreu na Audiência, demarcando a sucessão 

desses acontecimentos, por exemplo: a declaração de abertura da audiência; a ouvida do 

adolescente e seu responsável, e as determinações do Juiz quanto ao trâmite do processo, em 

que primeiro é dado vista à defesa, que passa a ser intimado, para apresentar defesa prévia 

dentro do prazo da lei, em seguida seu encaminhamento para o Núcleo Técnico Operacional 

para elaboração do laudo interprofissional; define-se a data da audiência de continuação e 

determina que após seja dado vista dos autos à Promotoria. 
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4.2.4 Termo de Apresentação 

 

 

O Termo de Apresentação segue a estrutura do Termo de Audiência em sua 

necessidade de apresentar desde o princípio algo que declare a identidade do documento e 

daqueles que participaram da Audiência, cada um sendo identificado pelo órgão de origem, 

impessoalizando o feito, e também definindo de imediato o estatuto que cada um ocupa 

perante a tarefa de julgar. A lista dos representantes segue a seguinte ordem: cita-se, primeiro, 

a autoridade judiciária; após, a promotoria; o advogado de defesa ou a defensoria; o 

representado (com mais detalhes de identificação como o nome, a nacionalidade, o estado 

civil, lugar e data de nascimento, o endereço e a presença do responsável.  

Na Audiência de Apresentação, todos se reúnem em nome de um procedimento, o 

julgamento, que em última instância envolve a construção de uma verdade, esta que se 

apresenta em termos de versões, de representações da realidade, conforme a perspectiva de 

cada um dos personagens aqui citados (Geertz, 2009), da qual não se pode ignorar a eficácia 

das palavras, e o poder que lhe é subjacente por ser pronunciada neste espaço, e de um 

determinado lugar, e, cujo controle de sua circulação e uso, é dado pelo magistrado (Garapon, 

1997). 

Nesta Audiência, mãe e filho estão sendo argüidos pela instância jurídica e os 

discursos diferenciam os personagens entre si, alguns ganhando notoriedade, outros ocupando 

uma posição de menor valor, a do adolescente infrator acompanhado de sua mãe, estando 

ambos não apenas submetidos à instituição que simboliza a lei, mas ao poder encarnado na 

figura do magistrado e também do promotor. 

A autoridade judiciária concede a palavra ao adolescente, que narra os 

acontecimentos nos quais estaria envolvido. Em seguida, é dada a palavra ao Ministério 

Público para sua argüição, e, posteriormente, à Defesa. Após esses apartes, dá-se a palavra à 

mãe, quando mais uma vez, a promotoria tem a palavra para interpelar a mãe, assim como a 

defesa também é convocada para intervir. Por fim, a autoridade judiciária encerra o Termo 

que segue assinado pelos participantes do ato. 

Eis uma fala da mãe quando argüida, durante a audiência, em que se percebe um 

esforço de justificar-se e, ao mesmo tempo, certa tensão, posto que, para defender-se, é 

preciso acusar o filho: 
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(...) que o representado está matriculado em uma escola, todavia, deixou de 

comparecer as aulas desde agosto; que acredita que o representado deixou os 

estudos em razão das más influências; que a depoente batia em seu filho, 

dava orientações e conselhos, mostrando as conseqüências dessas más 

companhias, todavia, o mesmo não a ouvia; que a depoente tem autoridade 

sobre o representado; que o representado costuma obedecer as suas ordens, 

todavia, a depoente não tinha como impedir as ações feitas às escondidas; 

que o representado obedece ao genitor; que a depoente trabalha de terça a 

domingo das 10:00 horas até 01:00 ou 02:horas da manhã do outro dia, de 

modo que não sabe dizer o que o representado costumava fazer no período 

que estava no trabalho (T. Apres. III) 

 

Que a depoente é separada e possui sete filhos, dos quais três já são casados; 

que três filhos menores moram com a depoente, além de um maior solteiro; 

que só o depoente teve problemas com a justiça; que seu filho já se envolveu 

com drogas; que seu filho é uma pessoa obediente e lhe trata com respeito 

(T. Apres. II) 

 

Em razão de que ela precisa fazer uso da palavra para defender-se? 

Vimos que o registro da fala da mãe acontece diretamente em dois momentos: no 

termo de audiência e no laudo psicossocial. Cabe, no entanto, estabelecer algumas diferenças 

entre um e outro, no sentido do seu conteúdo. Percebe-se que no Termo de Audiência a mãe 

procura fazer uma defesa de si e do seu filho. Contudo, no laudo, o que se apresenta é o 

cotidiano familiar, é a vida doméstica com seus dramas. Verifica-se ainda o cotidiano do 

adolescente nesse mundo particular, mas também em seu mundo exterior à casa, entre os 

amigos, na rua (quadra de futebol,  praça,  porta de casa, o portão da escola, o mercado 

central, feiras livres, o semáforo), na escola e no trabalho – feira livre, estacionamentos de 

carros, semáforo, posto de lavar carros, em obra de construção civil, tomando conta de 

animal, carroça, cuidando de sítio). Retrata-se um quadro em que aparece sua condição de 

pobreza e exclusão social e as formas como se dá a sociabilização nesses espaços da 

intimidade e da vida pública. Aparece a realidade de exclusão, a condição de vulnerabilidade 

social e pessoal em que vive todo o núcleo familiar, mostrando que a família encontra-se 

desassistida, retratando a precária assistência do Estado às questões básica de sobrevivência. 
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Em suma, retrata-se o adoecimento a partir do seu traço exógeno, para não 

subordiná-lo aos aspectos psicologizantes. A questão é que o adoecimento, se exógeno ou 

não, é o núcleo a que se quer chegar para explicar os delitos na adolescência. 

 

 

4.2.5 O Laudo Psicossocial 

 

 

O Laudo Psicossocial é subdividido em quatro tópicos dentre os quais, um 

corresponde aos dados de identificação do adolescente em seus aspectos mais objetivos, como 

o nome completo, filiação, idade e data de nascimento, endereço, escolaridade e, por último, o 

número do processo. Este último dá a noção do tempo, pois a numeração usa do recurso de 

deixar indicado o ano da Ação Socioeducativa.  No item filiação nomeiam-se os pais 

biológicos ou seus substitutos, ou apenas o nome da mãe, quando da inexistência do 

reconhecimento da paternidade.  O nome do adolescente vem acompanhado de sua idade. Este 

dado por si só já interpela o leitor, dizendo algo do adolescente em que a idade tem 

implicações significativas. O número do processo vem após todos os dados já informados, 

considerando que para a identificação do adolescente esse dado não tem relevância, pois o 

laudo é entregue dentro do processo. Este dado passa a constar no corpo da identificação por 

uma questão burocrática de facilitar o manuseio do documento, caso ele seja apartado do 

corpo do processo. Não serve para identificar o adolescente. Mas, o Cartório, por exemplo, 

usa como critério a identificação através da numeração. 

Por outro lado, saber sobre a quantidade de processos, se apenas um ou mais, é 

um dado significativo. Este permite perceber a implicação do adolescente nas práticas 

delituosas. Neste caso, o registro dos números do processo na folha inicial e no primeiro 

tópico, aquele que identifica, cumpre essa função. Não abordamos nesse tópico, o tipo da 

infração cometida pelo adolescente. Isto implica uma tomada de posição diante do que é 

relevante na compreensão desse adolescente, que seriam os condicionantes sócio-psicológicos 

do ato, uma vez que enunciá-lo sem uma contextualização, isto por si não diz sobre o 

adolescente. Ao contrário corre o risco de uma visão reducionista, em que o ato seria o fator 

determinante de sua biografia. 

O segundo tópico esclarece quanto aos procedimentos técnicos utilizados para a 

obtenção das informações que permitam a elaboração do parecer, quase sempre entrevista, 

visita institucional e domiciliar.  
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O terceiro tópico aborda a história de vida do adolescente em seus aspectos 

econômicos e sociofamiliares, entrando elementos de sua escolarização e da experiência de 

trabalho, seja no campo formal, seja no da informalidade. Por fim, é dado o parecer, 

evidenciando as demandas do adolescente, sua condição de vulnerabilidade e risco 

sociopessoal, quando então também busca identificar a percepção do adolescente perante o 

ato infracional. 

O contexto da entrevista em que o discurso sobre a doença aparece, quase sempre 

está associado ao momento em que o tema familiar surge. É quando então ela se reporta ao 

comportamento do filho ou à relação com o marido e com a pobreza. 

Dois itens recebem destaques à parte. Estes são o laudo social e o laudo 

psicológico, um seguido ao outro, respectivamente, o que não se dá por acaso, porque há o 

pressuposto quanto ao fator social dando suporte ao modo de vida do grupo familiar. Vê-se 

comparecendo uma compreensão sobre a relação entre indivíduo e sociedade, em que 

predomina uma oposição entre esses dois pólos, os quais são constitutivos do mundo social e 

relacional.  Nesse caso, cabendo o primeiro aspecto, à esfera de preocupação do assistente 

social, enquanto o indivíduo, dissociado do seu contexto sócio-cultural e histórico, seria 

objeto de estudo do psicólogo. Mesmo considerando o aspecto econômico, seja pelo 

psicólogo, seja pelo assistente social, este aparece produzindo efeitos no indivíduo, podendo 

ser um desvio de conduta, algo que interage com um núcleo patológico em sua personalidade, 

pré-existente.  

Numa visão tradicional, individuo e sociedade são termos que guardam entre si 

uma relação de oposição. Uma psicologia desavisada toma para si esta noção, e passa a 

configurar uma modalidade de prática reconhecidamente centrada no indivíduo, em que as 

questões sociais não são contabilizadas. Disto resulta um laudo que vasculha a intimidade da 

família e do adolescente, somente interrompida quando se pressupõe encontrar o núcleo 

adoecedor, muitas vezes oferecido pelo discurso da mãe, que, de algum modo, já traz esse 

discurso incorporado.  Esse exercício leva a encontrar a doença que se quer encontrar porque 

já está legitimado que ela existe. É o que também se observa nos quesitos apresentados pela 

promotoria.  

O laudo psicossocial expressa, então, uma perspectiva individualizante. Vemos 

em seu conteúdo, uma matriz de compreensão sobre a adolescência que vigorou desde a 

década de 1920 com a publicação do primeiro Código de Menores. Este, junto com as 

revisões consolidadas a partir de 1979 e que sobreviveram até o fim da década de 1980, 

instituiu a figura do menor em situação irregular em decorrência de uma família desestrurada. 
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A família respondia perante a justiça pelos desvios de conduta apresentados pelo adolescente, 

podendo sofrer as conseqüências da destituição do pátrio poder e, nesse caso, tinha o filho 

colocado sob a tutela do Estado. Este, por sua vez, lhe impunha tratamento, acompanhado ou 

não, de internação em unidades de correção, isto para retirá-lo de um meio familiar nocivo ao 

desenvolvimento de suas potencialidades. Com esta finalidade, o procedimento de 

intervenção do Estado previa um estudo de caso que significava uma avaliação de 

personalidade e o tratamento psicossocial, considerado indispensável.  

Assim, o laudo psicossocial apresentado nos processos em análise, não foge à 

perspectiva do Código de Menores, no tocante à sua correspondência ao estudo de caso, 

quando estava em jogo o perfil psicológico do adolescente. O propósito seria identificar as 

origens da doença no funcionamento familiar, na conduta paterna que responde quase sempre 

por uma forma de ausência, nas atitudes maternas de negligência, de permissividade, de 

abandono ou mesmo de excesso de autoridade, não sendo por acaso que, mesmo na 

atualidade, quase sempre os encaminhamentos recomendados ficam em torno de um 

tratamento psicossocial, visando à restauração de uma família ideal. Nos fragmentos abaixo, 

são comuns expressões do tipo:  

 

(...) ter repercutido negativamente na dinâmica familiar haja vista que os 

filhos não puderam contar com a orientação e carinho necessários de ambos 

os genitores, e, ainda, pode ser um dos indicadores para explicar o fato de o 

adolescente ter se envolvido em más companhias (Laudo IV). 

 

(...) a história familiar permaneceu atribulada, vindo a produzir alguns 

transtornos de conduta no filho... (Laudo III) 

 

(...) foi uma criança doentia (...) crises asmáticas, transtorno de conduta 

alimentar, atraso no desenvolvimento motor (...) (Laudo III) 

 

(...) apego materno, por este filho, nos termos que ora expomos, como de 

dependência (...) (Laudo III) 

 

(...) passando desde então a usar medicamento específico para tratamento da 

depressão (...). Associada a esta fragilidade emocional, conta-se ainda com 

suas dificuldades em estabelecer limites à conduta dos filhos, não 

conseguindo recuperar o interesse de ambos pela escola e o afastamento das 
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ruas e das amizades pouco favoráveis a uma vida social ajustada. “Não sei 

ser rigorosa. Não procurava saber com quem eles andavam” (sic). (Laudo 

IX). 

 

Com o Laudo, a ideia do adoecimento se oficializa, a instituição o incorpora, pois 

sua finalidade é instruir o Processo, o que quer dizer que ele atravessa todas as etapas do 

julgamento até a decisão judicial.  O discurso nele presente reafirma um adoecimento materno 

ou familiar e o indica como responsável pela conduta do adolescente:  

 

(...) essas ausências [dos genitores] podem ainda ser um dos fatores 

responsáveis pela falta de limites necessários para que o adolescente pudesse 

se conduzir de forma mais responsável frente à vida ( Laudo IV). 

 

Toma-se aqui uma posição política em que a pobreza é sinônimo de 

marginalização, sendo esta condição, responsável por formas de adoecer: “alcoolismo”; 

“violência doméstica’; “ausência de pai”; “sobrecarga da mãe perante os assuntos doméstico, 

implicando em uma luta extenuante pela criação e educação do filho”, “a necessidade de pai e 

mãe ausentar-se de casa para o trabalho”, esquecendo-se que o Estado não dá conta da oferta 

de  condições de vida melhores. 

O discurso do adoecimento que ora está do lado da mãe, ora do lado do psicólogo 

e do assistente social, representa então um jogo de responsabilização, cuja finalidade seria 

uma distribuição de culpas: seria à família ou o Estado e sua política de proteção por parte da 

assistência social a quem se deve responsabilizar pelos seus efeitos na vida do adolescente? A 

mãe quase sempre faz a mea culpa:  

 

(...) que se culpa um pouco pela conduta [do filho], pois sempre o deixou 

muito à vontade porque confiava nele (T. Aud. V) 

 

Mas, logo complementa:  

 

(...) é a primeira vez que é chamada pela justiça por ato praticado [pelo filho] 

(T. Aud.V) 

 



124 

Se o Laudo investiga o adoecimento, essa preocupação também se revela no 

Ministério Público, através dos quesitos formulados ao Núcleo Técnico sobre o conteúdo da 

avaliação psicológica e social. Estes quesitos é uma forma de objetivar o que o Laudo informa 

sobre o adolescente, atestando o adoecimento. Mas, o Juízo também se interessa por 

investigar a doença, quando não contesta os quesitos apresentados, determinando que a equipe 

técnica assim o proceda. Eis alguns fragmentos do questionário que consta no processo:  

 

O representado apresenta indicativo ou sinal de anomalia ou anormalidade 

psíquica capaz de justificar avaliação psiquiátrica? Em caso positivo, qual? 

Ou, apresenta personalidade dissocial? Ou, agressividade passível de 

destaque? Déficit de socialização? A capacidade de compreensão do 

representado é compatível com a idade cronológica? (MP) 

 

Na verdade, o adoecimento é imanente à política de atenção ao adolescente. A 

Doutrina se apresenta inconciliável com a judicialização do campo social, aspecto que tem 

sido marcante na contemporaneidade com o argumento de ser uma via asseguradora do 

contrato social. Vê-se que os laços sociais se encontram polarizados entre a vítima e o 

agressor, estando o adolescente situado no lugar de agressor ainda que hajam elementos 

jurídicos que dizem atenuar essa condição, como sua personalidade, o contexto social, sua 

maior ou menor participação no ato infracional, e as circunstâncias do ato, conforme as 

prerrogativas da lei. Isto quer dizer, uma polarização entre os interesses do adolescente e os 

interesses sociais. De fato o direito busca subsumir o individual no social, buscando uma 

equidade nas relações e na distribuição da justiça, contudo a penalização recai sobre o 

indivíduo, não sendo por acaso que se instituiu o discurso sobre a individualização da pena. 

Judicialização, criminalização e individualização da pena são aspectos que não se 

dão a perceber de imediato e não aparecem oficialmente nos documentos, constando apenas 

no registro do psicólogo. É o caso em que a mãe narra o vivido por ela e pelo filho a partir da 

apreensão policial:  

O policial deu um tiro para cima. Deitou ele no chão. Deu quatro tapas na 

cara e três pisão nas costas. [o filho] teve dor nas costas e no estômago. 

Febre pelo spray de pimenta. Teve um revólver na boca (Mãe 6 – Apêndice 

3) 

 

Ao falar sobre essa experiência, a mãe diz o que sentiu: 
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Fiquei morta de vergonha. Não sabia o que dizer ao Delegado. Se abriu um 

buraco. Senti dor de cabeça, tremedeira e dificuldade para dormir (Mãe 6 – 

Apêndice 3) 

 

Após o que, chega à seguinte conclusão:  

 

O pivô de casa sou eu. Tomo remédio há 4 anos. Tenho problemas de nervos 

(Mãe 6 – Apêndice 3) 

 

Esta fala é flagrante da culpa vivida pela mãe. Tal culpa dispara mecanismos de 

auto-responsabilização, levando-a a enxergar em si própria, talvez no seu passado, os motivos 

que levaram o filho a sofrer nas mãos de policiais. Vê-se, assim, que em algum nível, 

responsabilizar-se não é um movimento inócuo, podendo revelar traços perverso e adoecedor. 

Passando para o tópico em que se apresentava uma sugestão de medida 

socioeducativa, o que se observa é que essa discussão para o debate, quando das alegações 

finais da promotoria e da defensoria, uma articulação com o perfil sociopsicológico 

apresentado no laudo, considerando que as condições pessoais do adolescente para o 

comprimento da medida é considerado um fator importante:  

 

(...) o Sumário Social de fls.143/145, elaborado pelo NTO, sugeriu, com 

acerto, a aplicação ao infrator da medida socioeducativa de Liberdade 

Assistida como forma de oferecer ao mesmo suporte no plano psicossocial, a 

fim de que se possa ajudá-lo no plano escolar, profissionalizante e familiar, 

além de conscientizá-lo dos limites de suas ações (MP V). 

 

Muito embora seja um recurso previsto e recomendado não somente pelo Estatuto, 

como pelo Código de Processo Civil e pelas Regras Mínimas das Nações Unidas para a 

Administração da Justiça de Menores (Regras de Beijing), tendo em vista ser um instrumento 

que permite a leitura das condições objetivas e subjetivas do adolescente, e que estaria 

auxiliando o magistrado a tomar uma decisão justa, o laudo pode ser visto como um 

documento de natureza ambígua. Esta ambigüidade já se apresenta desde quando é o 

Ministério Público quem primeiro o solicita, ao ser oferecida a Representação. A promotoria é 

titular da ação socioeducativa que visa dois aspectos conflitantes: a ordem pública, ou a 

proteção da sociedade, a exemplo da argumentação que se segue para fundamentar a petição 
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de internação provisória: (...) necessidade de resguardar a ordem pública, diante do risco da 

prática de outros atos infracionais semelhantes ao presente (...), associado um projeto 

educativo voltado para o adolescente. Que sentido mãe e adolescente estariam emprestando ao  

laudo, dentre essas duas opções que se tem à mão? O Ministério Público, de acordo com De 

Paula, representa o Estado-Administração, “porquanto se trata de instituição encarregada de, 

ao mesmo tempo, defender interesses sociais indisponíveis, entre eles o direito à segurança 

pessoal, e os interesses individuais igualmente indisponíveis, entre os quais a liberdade 

desponta como um dos princípios” (PAULA, 1996:504).  

Tanto no laudo como na representação ou nas alegações finais do Ministério 

Público, há uma polarização entre o Estado e a família, em que, no primeiro documento, a 

família ora comparece como produtora de adoecimentos, ora como “vítima do sistema” 

(político, institucional, econômico, de segurança e judiciário e quanto mais houver). Há 

momentos em que o esforço de promoção do adolescente é responsabilidade da mãe, quando 

esta toma a iniciativa de inseri-lo em sua atividade de trabalho para mantê-lo sobre sua 

vigilância, ou em outras atividades, como a de auxiliar de pedreiro e mesmo como lavador de 

carro em um posto de lavagem de auto. Mas, não devemos esquecer  que é preciso comprovar 

o que o filho está fazendo, se estudando, trabalhando ou profissionalizando-se. Este 

movimento familiar causa estranheza porque anuncia uma ausência do Estado diante dessas 

questões, como na concessão de profissionalização ou criação de oportunidades de trabalho.  

Se quisermos ir um pouco além, ressaltamos que a história das políticas públicas destinadas a 

esse alvo – infância e adolescência – se alterna entre esses dois discursos, a educação e 

correção dos desvios de conduta pelo trabalho, e o acesso à escola. A cobrança à família vem 

sob o seguinte termo:  

 

Pela ordem, requereu a palavra o advogado do representado, que disse: (...) 

de início requer a juntada da declaração expedida pelo colégio em que o 

representado se encontra matriculado. Requer também prazo de 05 (cinco 

dias) para juntar a declaração do posto de lavagem, a proposta de emprego 

para o adolescente (...) (T. Aud.III). 

 

Já nos documentos confeccionados pelo Ministério Público, a família sofre um  

redimensionamento. Dessa feita, é dado ênfase à sua disfuncionalidade, passando a ser 

responsabilizada pela conduta do adolescente que retrata alguma incompatibilidade com as 

normas sociais.  
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Com isso, o que se observa, tanto em um como em outro documento, laudo e 

Representação, é uma visão institucionalizada do que vem a ser a família ideal, a qual serve 

como critério de normalidade a ser seguido pelos diferentes grupos sociais, criando 

mecanismos de homogeneização e disciplinarização para aqueles que se afastarem desse ideal 

de funcionamento.  

Tais mecanismos adquirem força de lei desde que associados a saberes, como a 

psicologia e a psiquiatria,  que, se alinharam com o campo jurídico para dar seu aval do que 

vem a ser “o normal e o patológico”, para referir o livro de Canguilhem (1982 ). Assim, é 

nesse contexto, conforme vimos anteriormente, que se instala o Juizado de Menores e o 

código menorista, portando um discurso de tutela, assistência e vigilância, visando 

salvaguardar crianças e adolescentes perante os fatores insalubres da vida sócio-familiar 

(Rizzini, 2011). E, em nosso entender, o Estado, ainda que, mudando o foco para o discurso 

da doutrina da proteção integral, mantém semelhante política do início do século XX, dizendo 

o que é certo e errado para os adolescentes e mães que estão sob o olhar do Juizado, 

ampliando seu raio de ação para uma esfera cada vez mais intimista.  

O laudo também nos revela que o Estado tem interesse em controlar o uso que o 

adolescente faz do seu tempo. Neste caso, o tempo perde sua dimensão subjetiva e parece não 

mais lhe pertencer. O tempo lhe é tomado para lhe ser devolvido segundo uma temporalização 

linear para, supostamente, evitar seu mau uso, pois isto o vulnerabiliza, tanto ao adolescente 

como ao tecido social. Há aqui o sentido preventivo: reparte-se cuidadosamente o tempo para 

evitar a queda, o desequilíbrio emocional e social, ou a desordem interna e externa, razão 

porque o Laudo Psicossocial “esclarece” que: 

 

(...) o adolescente necessita (...) de retomar os estudos e também de uma 

atividade de profissionalização a fim de ocupar o tempo de forma 

produtiva... (Laudo IX). 

 

O Estado tem o poder de administrar o tempo, mas não o distribui de forma 

igualitária: alguns passam mais tempo que outros na escola, tantos outros perdem tempo na 

escola, e ainda têm aqueles que sequer chegam a uma sala de aula. Os Art. 53, 54 55, 56 e 57  

do Estatuto da Criança e do Adolescente tratam do direito à educação, e estes partem de uma 

prerrogativa: “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (Art. 53,I). 
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4.2.6 As Alegações Finais da Promotoria 

 

 

Este documento tem a seguinte estrutura: identificação do órgão de procedência 

do documento, em seu aspecto geral - Ministério Público do Estado de Sergipe – e específico, 

a Promotoria da Vara da Infância e da Juventude, 17 ª Vara e em que condições o Promotor 

está oferecendo a prestação de serviços, se como titular do cargo ou como substituto. Por sua 

vez, uma numeração específica identifica a Promoção e o nº dos autos. Logo de imediato é 

dito do que trata a peça jurídica: as alegações finais perante a Ação Socioeducativa movida 

contra o adolescente. Ou seja, diante das provas produzidas, demonstra-se a inocência ou a 

culpa do adolescente. 

Após essa estrutura inicial, segue o Relatório, o qual consiste: uma síntese do ato 

infracional e do andamento da ação socioeducativa até o momento do processo; a 

apresentação das provas – materialidade e autoria do ato infracional; a classificação do ato 

segundo o Código Penal e, uma exposição de motivos para requerer a medida socioeducativa 

que no entender da promotoria se apresenta como a mais adequada ao contexto de infração 

que envolve o adolescente. Para isso, leva-se em conta, a princípio, o ato infracional, as 

circunstâncias em que o ato foi praticado e capacidade do adolescente cumprir as exigências 

impostas pela medida. O relatório da Promotoria intenciona responsabilizar o adolescente 

perante as acusações. 

Contrário ao que se manifesta, chega-se então à conclusão que há um discurso do 

adoecimento, de tradição menorista, do lado materno, como forma de demonstrar seu 

investimento afetivo na questão do filho, de se contrapor ao discurso de disfuncionalidade que 

o Estado lhe atribui ou mesmo para manipular os operadores do sistema. Vemos que o 

adoecimento encontra-se primeiro no discurso do Estado, vindo, portanto, do interior da 

própria política de proteção, que, ao fim das contas, retoma o discurso de que a família é 

disfuncional pela ausência de um dos pares das figuras parentais, pelo nível de 

desorganização que atravessa o interior de suas relações, pela fragilidade emocional da mãe, 

pelo longo tempo de permanência fora de casa, pela dificuldade de estabelecer limites. O que 

está em jogo, mais uma vez é a proteção da sociedade e a destituição de responsabilidades 

quando estas requerem a ação do Estado. De um lado a disfunção familiar, do outro a 

disfunção do Estado, a diferença é que reside aí, sua própria funcionalidade. 
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4.2.7 As Alegações Finais da Defensoria 

 

 

Trata-se de um conjunto de argumentações que intencionam desconstruir a 

acusação da Promotoria. Também nesse documento, verifica-se uma exposição dos fatos, em 

torno dos quais, o argumento da defesa se organiza. Em última análise, a argumentação é no 

sentido de suscitar a dúvida sobre os fatos, conforme sublinha Garapon (1997), isto quando 

não resta comprovada a autoria do ato. Caso contrário, a contestação se dará em torno da 

medida socioeducativa, a qual tem o seu cumprimento condicionado a ser em meio aberto ou 

em meio fechado, e mesmo em meio aberto, existe uma hierarquia entre as medidas que falam 

em termos de ser ou não mais gravosa. A contestação ou a concordância da medida pode se 

dar em relação ao Ministério Público ou ao Núcleo Técnico Operacional. 

Em se tratando de um documento da Defensoria, este também vem com 

identificações do órgão de origem – a Defensoria Pública do Estado de Sergipe - ou dos dados 

de identificação do Advogado. O documento é dirigido ao Juiz, e, em seu conteúdo, consta 

um resumo da imputação, uma discussão em torno da medida socioeducativa recomendada, 

fazendo uma contraposição com a medida requerida pela promotoria, se for o caso, ou 

concordância com a medida sugerida pelo Núcleo Técnico Operacional, se assim for 

entendido. A concordância ou discordância deve vir fundamentada juridicamente. Por fim, a 

defensoria apresenta seu pedido. 

Segundo Garapon (1997), as argumentações de ambas as partes, promotoria e 

defensoria, convergem para o mesmo fim, que é o convencimento do juiz, este que deve 

proferir sentença responsabilizando ou isentando o representado das acusações que lhes estão 

sendo imputadas. 

Colocando em análise as alegações finais do advogado de defesa, isto no Processo 

IX, vê-se, que, de início, o que está em questão é o pedido de extinção da representação, 

pedido este que parte da Promotoria. Este é o ponto principal da exposição do advogado: 

posicionar-se favoralvemente à Promotoria. De modo enfático, e isto se deduz inclusive do 

modo como a posição é anunciada (as letras vêm grafadas em letras maiúsculas): 

 

O Ministério Público, em sede de alegações finais, requereu a 

IMPROCEDÊNCIA/EXTINÇÃO da representação, às fls (...). Por toda 

exposição, requer a defesa, o DEFERIMENTO do pedido de EXTINÇÃO 
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DA REPRESENTAÇÃO, nos termos descritos pelo Parquet, com 

conseqüente liberação do menor da forma mais breve possível (Def. IX).  

 

Este pedido refere-se não somente à extinção da representação. Nele inclui-se um 

outro, que seria a revogação da internação provisória requerida pela promotoria quando da 

apresentação da denúncia: com a consequente liberação do menor da forma mais breve 

possível. O pedido de extinção feito pela promotoria justifica-se na ausência de provas que 

confirmassem a existência do ato infracional. Cabe então uma indagação: como reparar o 

tempo de permanência do adolescente na internação provisória, considerando que  a acusação 

não se materializou ? E, sobre o constrangimento de ser conduzido para uma delegacia apenas 

em nome da suspeita? Outro ponto que chama atenção: o primeiro pedido do advogado – 

EXTINÇÃO DA REPRESENTAÇÃO - vem grafado em letra maiúscula e o segundo, o da 

liberação, aparece discretamente em letras normais como se a improcedência da internação 

provisória fosse algo de menos importância, pela qual o Estado não tem que responder.  

Em que medida não estaria havendo aqui práticas que aproximam o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e o Código de Menores. Este último colocava sob suspeita o 

adolescente que estivesse perambulando pelas ruas, podendo inclusive ser preso, apenas  pela 

suspeita ou por estar em situação de vadiagem. Já o Estatuto é a lei que tenta corrigir esta 

distorção, define o que é ato infracional a partir do Código Penal, tornando ilegal a apreensão 

do adolescente que não seja em flagrante de ato infracional. 

Observemos o Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional feito na 

Delegacia Plantonista: 

 

Aos 25 dias do mês de abril do ano de dois mil e sete, nesta cidade de 

Aracaju, Estado de Sergipe, na sala do Cartório da Delegacia Plantonista, 

(...) trazendo o ADOLESCENTE INFRATOR (...) pela prática da infração 

de tentativa de roubo agravado, contrariando, destarte, o disposto no artigo 

157,§2º, I e II, c/c artigo 14, II, todos do CP. Convicto da existência do 

estado de flagrante, a Autoridade Policial procedeu às oitivas do condutor e 

primeira testemunha... (Deleg. IX) 

 

Vejamos, então, o Termo de Declaração que presta a vítima na Delegacia 

Plantonista: 
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(...) na noite de ontem, encontrava-se (...) assistindo a um jogo de basquete, e 

ao sair percebeu dois indivíduos seguindo-o com uma arma de fogo em 

punho; que quando os dois indivíduos se aproximaram para anunciar o 

roubo, um amigo seu que passava por coincidência pelo local no momento, 

conseguiu deter os dois rapazes; que seu amigo era um policial militar à 

paisana (...).  Lido e achado conforme, seguem as assinaturas de estilo 

(Deleg. IX). 

 

E agora, seu depoimento, o da vítima, perante o Juiz: 

 

(...) que reconhece o representado nesta assentada como sendo um dos 

infratores que pretendiam lhe assaltar; que no dia dos fatos se encontrava no 

Ginásio (...) assistindo a uma partida de basquete (...) que percebeu quando o 

representado passou por perto e sentou atrás do depoente, e ficou lhe 

observando; (...) quando estava indo a pé para casa, notou que estava sendo 

seguido pelo representado e outro individuo, estando este armado; que até 

então o depoente não sabia que eles pretendiam assaltá-lo; que acredita que 

os infratores estivessem esperando uma oportunidade, em um local ermo, 

para poderem abordar o depoente;que antes de conseguirem tal chance, um 

amigo do depoente, o policial militar, percebeu que o depoente estava sendo 

seguido e que um dos infratores estava armado, razão pela qual os abordou e 

os deteve; que até então o depoente não tinha visto o ocorrido, tendo 

continuado o seu caminho para casa; que na volta viu uma aglomeração nas 

proximidades, sendo então informado que tinha escapado de um assalto (...); 

que dirigiu-se à Delegacia juntamente com os infratores e lá chegando 

presenciou quando a mãe do representado afirmou saber que o filho estava 

mal acompanhado, não sabendo ela que ele era a vítima (...) que a arma que 

supostamente pertenceria ao colega do representado já estava nas mãos do 

soldado quando da chegada do depoente, não sabendo se o soldado a 

localizou em poder do comparsa ou em local próximo (Juiz. IX). 

 

Passemos agora ao policial militar que fez a apreensão do adolescente, 

observando seu depoimento na Delegacia Especializada: 

 

(...) quando percebeu que duas pessoas do sexo masculino, os quais 

transitavam em uma única bicicleta, seguiam um amigo seu (...) por notar 



132 

que a aproximação entre as partes era mínima, o declarante se aproximou 

mais, tendo oportunidade de ver que os infratores deram voz de assalto à sua 

vítima, estando um deles armado com um revólver calibre 32 (...) não 

aparentavam serem menores de idade (...) que naquele momento efetuou um 

disparo de revólver para cima, gritando: “polícia, polícia”, saindo 

imediatamente do carro e ordenando que colocassem a arma no chão e 

virassem para a parede de mãos para cima. Que o declarante solicitou uma 

viatura da polícia militar... (Deleg. IX). 

 

Os fatos ocorreram no dia 24 de abril de 2007. No dia 25 de abril, o Ministério 

Público requer que seja determinada a internação provisória, requerendo ainda que sejam 

cumpridas, e com urgência, algumas diligências: 

 

“a) REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA (...) SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS 

DA PRÁTICA INFRACIONAL; b) LAVRATURA DO AUTO DE 

RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA; c) INQUIRIÇÃO DO MILITAR 

RESPONSÁVEL PELA APREENSÃO (...); E LAVRATURA DO 

RESPECTIVO AUTO DE RECONHECIMENTO (MP. IX).  

 

Cabe dizer que estas diligências foram grafadas nesse formato, em letras 

maiúsculas. No dia 26 de abril a internação provisória é decretada, para ser revogada em 22 

de junho, quando o Juiz chega à seguinte conclusão:  

 

Diante da prova produzida, em especial as declarações contraditórias da 

vítima, constata-se que não existem elementos suficientes para sustentar a 

imputação trazida com a representação, devendo, portanto, ser acolhido o 

pedido de improcedência formulado pelas partes, ficando incorporada às 

argumentações apresentadas (Juiz. IX).  

 

Antes, porém, nas alegações finais, em 05 de junho de 2007, o Ministério Público 

passa a requerer a extinção da Representação, afirmando que: o exame dos autos revela a 

inexistência de prova suficiente para a procedência da Representação.  

Mas, o Ministério Público fundamentou o pedido de internação provisória nos 

motivos abaixo indicados: 
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a) Contexto da execução do grave ato infracional com a posse de arma 

fogo, bem como co-autoria; b) necessidade de resguardar a ordem 

pública (...); c) inexistência de laços sociais capazes de possibilitar sua 

convivência no momento em sociedade; d) ausência de autoridade 

familiar capaz de exercer controle sobre o mesmo; e) necessidade de 

garantir a segurança da vítima, do próprio infrator; e a necessidade da 

instrução do procedimento apuratório com a realização das diligências 

apontadas no item anterior (MP IX). 

 

Por sua vez, os argumentos que fundamentaram o pedido oposto, o de revogação 

da medida de internação provisória, tiveram uma fundamentação centrada na ausência de 

provas que configurassem a autoria e a materialidade do ato infracional: 

 

Não houve, porém, apresentação de indicativo de MATERIALIDADE E DA 

AUTORIA capaz de comprovar ou documentar a existência do ato 

infracional descrito na mencionada peça acusatória, (...) vez que a conduta 

praticada por este [o representado] não se subsume a nenhuma das figuras 

típicas penais, por se tratar de meros atos preparatórios, nos termos do art. 

14, II, do Código Penal, (...). Com relação à apreensão da arma, da mesma 

forma também não restaram elementos capazes de atribuição de conduta 

ilícita ao adolescente (...). Diz o art. 189, IV, do Estatuto, que não será 

aplicada nenhuma medida socioeducativa ao adolescente “quando não 

existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional” 

(Def. IX). 

 

Ao ser julgado o pedido da Promotoria quanto a internação provisória do 

adolescente, o Juiz, reconhecendo que a “Materialidade e indícios de autoria estão presentes 

nos autos”, assim decide: 

 

Ante o exposto, considerando a gravidade do ato infracional e as procedentes 

argumentações do Ministério Público, DECRETO, nos termos dos artigos 

108 e 122, I, do ECA, a INTERNAÇÃO PROVISÓRIA do adolescente, 

acima qualificado, a ser cumprida na USIP – Unidade Socioeducativa de 

Internação Provisória. Expeça-se mandado de internação provisória. Oficie-

se. Intime-se (Juiz. IX). 
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Com estas passagens dos autos, podemos perceber se materializando a concepção 

de Geertz sobre o Direito, quando o compreende como um conjunto de procedimentos que 

tenta uma correspondência entre os fatos e a lei buscando entre os dois uma racionalidade que 

pode ser traduzida em uma decisão ajustada. O esforço é, portanto, o de encaixar os fatos à lei 

e, para isto, assistimos a um desfile de fatos que são construídos por cada um dos atos 

jurídicos até então postos em análise, atos que procedem seja da promotoria, seja do juízo, 

seja da defensoria, seja da polícia, seja do psicólogo. Todos constroem seus argumentos ou 

“imaginam a realidade” que se modifica a cada olhar: o daquele que faz a denúncia, que 

defende e que julga. Trata-se de um truque de mãos, para mais uma vez referir Geertz (2009). 

Ou seja, o mesmo ato vai se reconfigurando a ponto de permitir sua adequação a determinado 

artigo ou parágrafo da lei, quando a intenção é tomar uma decisão “conforme o que aconteceu 

aos olhos do Direito” (GEERTZ, 2009:259). A verdade dos fatos flutua então entre as 

diferentes versões apresentadas pelos personagens envolvidos no embate. 

O Estatuto refere o “princípio da oportunidade” para “evitar ou atenuar o estigma 

da sentença” (MIRABETE, 1996:385). Este princípio, que é recomendado pelas Regras 

Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores, corresponde ao 

“instituto da Remissão, que se encontra à disposição da policia, do Ministério Público e outros 

organismos que se ocupem de menores infratores de subtraí-los da jurisdição sem necessidade 

de procedimentos formais” (MIRABETE, 1996:385). A remissão é uma forma de suspensão 

ou extinção do processo. 

Esse cuidado do Direito com o adolescente perante o “estigma da sentença” 

(Mirabete, 1996:385) serve para reafirmar questões levantadas ao longo da análise, as quais 

sugerem que a instauração de um procedimento jurídico é  suscetível de, por si, já funcionar 

como medida sancionatória, além de trazer um discurso criminalizante sobre o adolescente. 

Lembramos, aqui, que o Código de Menores de 1927 e o de 1979 também apresentava duas 

vertentes de intervenção, uma que se aplicava ao menor com desvio de conduta e a que se 

dirigia ao menor autor de infração penal ou, respectivamente, ao “menor abandonado” e ao 

“menor delinqüente” (Código de 1927). Isto serviu, não para controlar e prevenir a prática 

delinqüente, e sim, para criar categorias desqualificadoras e estigmatizantes que mais fixava o 

adolescente nesse lugar da delinqüência, assim como operava um discurso, legitimado pela 

lei, de criminalização da pobreza. 

Ainda, segundo o Código de 1927, em seu art. 69: 
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(...) o menor indigitado autor ou cúmplice de facto qualificado crime ou 

Contravenção, que contar mais de 14 annos e menos de 18, será submetido a 

processo especial, tomando, ao mesmo tempo, a autoridade competente as 

precisas informações, a respeito do estado physico, mental e moral delle, e 

da situação social, moral e econômica dos paes, tutor ou pessoa incubida de 

sua guarda.  

 

Por sua vez, o Código de Menores de 1979, ao regulamentar a apuração do ato 

infracional, se utiliza de procedimentos semelhantes ao anterior porque instaura um processo 

especial, e mantém a autoridade judiciária com poderes de decidir sobre o adolescente sem a 

instauração do procedimento contraditório, incluindo nos elementos formadores de sua 

convicção: 

 

(...) a personalidade do menor, seus antecedentes e as condições em que se 

encontre, bem como os motivos e as circunstancias da ação (...) (Art.100, 

IV).  

 

Podemos afirmar que, embora tenha instituído um novo olhar sobre o adolescente, 

isto no interior do campo jurídico e no  imaginário social, buscando romper com os estigmas e 

categorizações presentes nos códigos anteriores, o Estatuto não consegue escapar dessa 

dimensão estigmatizante, quando legisla sobre o adolescente autor de infração. Existem dois 

Juizados, a 16ª e a 17 ª Vara, um para o adolescente em situação de risco e vulnerabilidade, e 

outro para cuidar das causas relativas ao outro tipo de adolescente, o autor de ato infracional. 

E ainda, existe a Delegacia Especial que atende a adolescentes autores de atos infracionais, e 

existe a Delegacia que assiste o outro adolescente, quando este se apresenta como vítima de 

qualquer tipo de violência. Na verdade, retoma-se um discurso criminalizante, colocando em 

posições antagônicas, o adolescente, o agressor, e a sociedade, vítima, deste adolescente, para 

em seguida, convocar esta mesma sociedade para atuar como reparadora daquela condição, a 

princípio provisória, de adolescente infrator. 

Em que medida todo este quadro não estaria promovendo um clima de tensão, 

envolvendo mãe e adolescente, inclusive, fazendo-a constituir advogado, o que representa 

custos para a família? No caso da mãe, o constrangimento não se dá somente diante da 

acusação e apreensão do filho, o que já se apresenta em alta conta. O constrangimento decorre 

de outras circunstâncias criadas pela rotina da unidade de execução da medida de internação. 
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Ou seja, as visitas maternas ao adolescente, representam custos para a família, porque implica 

gastos com o transporte ou com o lanche que leva para o filho. Existe também o risco de 

perder o trabalho, porque fica inviável conciliar dias de visita, dois dias na semana, acrescidos 

dos dias em que participa das audiências, com os dias de trabalho. Por fim, há o 

constrangimento da revista, à qual a mãe se submete ou reluta em comparecer para evitar este 

momento que se apresenta por demais invasivo. Invade-se o corpo. Perscrutar-se o seu 

interior. 

 

 

4.2.8 A Sentença 

 

 

A Sentença Judicial é um texto que se organiza acompanhando os formatos 

anteriores que requer inicialmente a identificação institucional - o Poder Judiciário do Estado 

de Sergipe - e a Vara de atuação da autoridade judicial – 17ª Vara Cível – e a jurisdição a que 

corresponde – a comarca de Aracaju. Em seguida, a identificação refere-se ao Processo, 

apresentando seu número, no qual se evidencia o ano a que corresponde o feito, o tipo do 

processo – Ação Socioeducativa Pública - e a identificação das partes, ou seja, a Autoria da 

Ação - o Ministério Público - e o Representado – o adolescente. 

O conteúdo do relatório já se encontra indicado em seu título que diz ser a 

Sentença, a qual será proferida apenas no final do documento, após uma exposição que 

contém os elementos da Representação, do Procedimento Investigatório, da Audiência de 

Apresentação, do Laudo Psicossocial, da Audiência de Continuação, com a oitiva de 

testemunhas, e as Alegações finais da Promotoria e da Defesa, demonstrando estar o processo 

em sua inteireza. Trata-se do primeiro item do documento que é o Relatório.  

No segundo item, o documento expõe uma fundamentação jurídica, a qual 

consiste em uma peça argumentativa, em cujo conteúdo verifica-se um repasse de todos os 

atos jurídicos referidos no parágrafo anterior, operando uma articulação entre os mesmos. 

Nesse momento, o Juiz debate com as partes, quando então, é pronunciada a sentença, ou a 

sua conclusão, o que constitui o terceiro item do corpo do documento.  

Do conjunto de sentenças proferidas, selecionamos alguns fragmentos e os 

registramos abaixo, para dar ideia de que esse documento é expressão do debate havido entre 

as partes, no sentido de que os documentos estariam dialogando entre si, e que os argumentos, 
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ao final, quando cruzados entre si, oferecem uma nova versão dos fatos, possivelmente, a 

definitiva, pois ao menos provisoriamente ela se apresenta incontestável:  

 

Com relação ao representado (...), não obstante a natureza do ato, 

considerando que ele responde por outros três processos perante esta Vara; 

considerando as suas condições pessoais e demais informações contidas no 

estudo psicossocial, destacando-se o abandono escolar, a vivência nas ruas, o 

uso de drogas, a ausência de autoridade e controle familiar, e considerando 

ainda a sua situação de risco pessoal e social descrita no estudo psicossocial, 

tornando imperiosa a aplicação da medida socioeducativa de internação 

requerida pelo Ministério Público, que se faz necessária não somente para 

conter a sua predisposição para infracionar, mas também para garantir sua 

integridade física. E aqui deve ser lembrado, ainda, o caráter dúplice da 

medida socioeducativa, devendo ele introjetar a noção de limites e ser 

condicionado a refletir sobre sua conduta e rever seus atos, sendo assim, 

insuficientes as medidas sugeridas pelo NTO e requerida pela defesa (Juiz 

II). 

 

Pelo que foi acima exposto em relação a cada um deles, vê-se que as 

medidas sugeridas pela equipe técnica e requeridas pelas partes não se 

mostram suficientes. Está evidente a falta de autoridade familiar com 

condições de exercer controle sobre os atos deles. O ato praticado é de 

natureza grave, suscetível de aplicação da medida mais gravosa. Aos 

representados já foram aplicadas, em outros processos, medidas 

socioeducativas privativas de liberdade pela prática de atos infracionais 

graves, sendo que tais medidas não estão sendo cumpridas. Dessa forma, a 

aplicação da medida sócio-educativa de internação, no presente caso, faz-se 

imperiosa (Juiz V). 

 

Assim, considerando a reiteração do ato infracional de ambos e que eles têm 

medida de internação aplicada por força de sentença pela prática de 

homicídio, entre outros feitos; considerando a reprovabilidade do ato 

praticado; considerando as condições pessoais de cada um, com ausência de 

autoridade familiar suficiente para conter os seus atos, e demais informações 

contidas nos estudos interprofissionais, impõe-se aqui também a aplicação 
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da medida mais gravosa, sugerida pela equipe técnica e requerida pelo 

Ministério Público (Juiz IV). 

 

(...) e considerando a necessidade de acompanhamento e orientação, entendo 

como adequada a medida de liberdade assistida, conforme sugerido pela 

equipe técnica e sugerido pelas partes (VI). 

 

Também fazemos uso desses registros porque eles nos levam a uma indagação: 

seria um diálogo, um debate ou um duelo entre os documentos? Realçamos a ideia de duelo, 

desde que há um sentido de derrota ou de vitória a depender do desfecho que a decisão 

jurídica apresenta. Aqui, as forças não se movem tranquilamente para uma mesma direção, 

com intenção de um mesmo resultado. São sinônimos de conflito, de um constante estado de 

tensão. 

Mas, o que nos interessa observar é a existência de um duelo pelo adoecimento, o 

qual se apresenta bem distribuído dentro do processo jurídico: o Estado interessado em provar 

um adoecimento no indivíduo e seu núcleo familiar, e a mãe, pela ótica do pesquisador, 

fazendo aparecer um adoecimento que é da proteção integral, que preserva práticas menoristas 

em seu discurso reformista, cuja contabilização não encontra lugar nas análises que levam à 

sentença. 

O ato de “não escutar”, ou não contabilizar o sofrimento, da mãe tem fins 

políticos. Escutar o apelo à doença é se deparar com o adoecimento do lado da política de 

proteção, quando na verdade ela se apresenta como o remédio jurídico para o problema do 

adolescente pouco afeto às leis. Por esta razão, a sentença atribui semelhanças ao par de 

opostos implicados na medida socioeducativa aplicada – o “caráter terapêutico e o sentido 

expiatório”. Esta combinação de opostos – expiação ou reeducação – atravessa a política de 

proteção em seu nascedouro, desde que separa os adolescentes em duas categorias, agressores 

e não-agressores, e apresenta políticas que seguem caminhos paralelos: expiação e reeducação 

para os primeiros e prevenção para os segundos.  

Eis o conteúdo da sentença que suscitou o comentário acima: 

 

O ato infracional praticado é de natureza grave, suscetível, portanto de 

aplicação da medida mais severa. Contudo, considerando as condições 

pessoais do representado e demais informações contidas no sumário social, a 

inexistência de antecedentes e, ainda, que o tempo de internação provisória, 

tenho como adequadas e suficientes as medidas socioeducativas de liberdade 
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assistida, diante da necessidade de acompanhamento, auxílio e orientação 

que o ajudem a traçar metas de vida, e de prestação se serviços à 

comunidade, pois o caráter expiatório dessa medida será útil à sua formação 

e lhe trará um alcance terapêutico (Juiz III). 

 

A doença também se incorpora no discurso da mãe, não só por ser um dado 

concreto em sua existência, mas porque, com esse mote, ela oferece ao psicólogo do 

judiciário, a dádiva que ele procura. A ficção não está no adoecimento, esta se constrói a 

partir dos enredos que ela desperta, tanto na mãe como do lado de quem o escuta, o 

profissional ou o pesquisador. Este, diferentemente do primeiro, procurou dar visibilidade ao 

adoecimento como um resíduo do sistema. 

Revendo as respectivas posições das instâncias aqui trabalhadas, as quais foram 

representadas pelos documentos confeccionados por seu órgão de origem - a Delegacia 

Especializada, o Ministério Publico, o Judiciário e dentro dele, o Núcleo Técnico -, e também 

a Defensoria, vemos que os fragmentos aqui apresentados se repartem em duas posições do 

adoecimento: a endógena e a exógena, posições que não se revelam evidentes em todos os 

documentos. O laudo, por exemplo, é pouco claro quanto a este ponto, embora faça um 

esforço de construir uma argumentação de natureza exógena, como efeito do discurso da mãe 

que faz um apelo ao adoecimento e o conduz a uma investigação pelos elementos de sua vida. 

Os demais documentos pressupõem o fator endógeno. A sentença, por sua vez, acompanha o 

laudo na recomendação de tratamento e orientação, sempre numa abordagem individualizada, 

como proposta de cura de si e do social.   

Insistimos em apresentar os documentos através de suas montagens, para então 

penetrarmos naquilo que o documento quer monumentalizar, sabendo de antemão, que, o que 

o documento diz será colocado pelo problema de pesquisa: a queixa de adoecimento na 

condição de ser um discurso que circula pelo Judiciário. 

Procuramos deixar a própria estrutura dos documentos falar sobre o 

funcionamento das instituições, as práticas jurídicas, as práticas “psi” e alguns saberes sobre a 

doença, que os configuramos como sendo os das mães, um saber do senso comum, e os da 

ciência. Deixamos então que o arquivo se apresentasse no campo de pesquisa e que se 

revelasse como um lugar de luta entre o que diz e o que não diz, para descobrir sua 

intencionalidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao final desse percurso, o que nos será dado a enxergar? Reconhecemos 

transformações no pesquisador e no objeto estudado. Já não se é mais o mesmo, nem de um 

lado, nem de outro. E o que fazer com esse resto? É nisso que consiste o que estamos 

querendo dizer com “o arriscar-se” ou “o aventurar-se”, pois se trata de prerrogativas 

metodológicas que permitem perceber o embate entre diferentes discursos em que uns 

emergem e outros são silenciados, sem previsibilidade ou cálculo.  

Ao longo desse estudo, ondas de afeto atravessaram este conhecer e reconhecer-

se. Temos em mente uma experiência específica e mobilizadora de emoções que foi a entrada 

no Arquivo Judiciário para manusear os processos daqueles adolescentes que há pouco tempo, 

há cinco anos, por exemplo, estiveram ao vivo, experimentando suas próprias emoções, 

sentindo-se coagidos a defender-se das acusações que os conduziram até ali.  

Diante do arquivo, o que se experimenta são as lembranças ainda presentes de 

todos os personagens, cujas vidas foram transformadas em papel e fixadas em processos 

jurídicos. Difícil é fazer o pesquisador se sobressair ao profissional que participou da 

construção desses processos. Por outro lado, foi esta própria experiência que motivou a 

análise dos documentos: o sentimento é que se estava devolvendo, àquelas pessoas, as suas 

vidas, no nível da concretude de que são merecedoras, até porque suas vozes estavam 

produzindo uma realidade, a qual reconfiguramos, nesse estudo, como uma reação ao modo 

como a política de atenção ao adolescente, respectivamente, é conduzida e sofrida pelos 

personagens que se apresentam na série documental aqui utilizada: o sistema de segurança e o 

judiciário, de um lado, e de outro, a dupla mãe/filho. 

Quando dizemos que a parelha mãe/filho “sofre” a proteção de uma política de 

Estado que garante a proteção, tal termo quer sinalizar para a ideia de que algo os afeta, e que 

este algo é vivido passivamente. Contudo, aquele murmúrio quase inaudível, que teve 

ressonância apenas em um dos setores do sistema jurídico, lugar onde se fala desse vivido no 

nível da narrativa de uma história de vida, com apelo ao sofrimento e adoecimento, foi 

tomado como um meio, não deliberado, de falar do vivido dentro de um contexto institucional 

que põe em funcionamento o sistema jurídico de proteção ao adolescente, e que, nesses 

termos, envolve a abertura de um processo pelo qual está em pauta o julgamento dos seus 

atos, seja do adolescente, seja da mãe que o acompanha. Nesse momento, entra o viés do 

pesquisador: este se apropria desse apelo e o transforma em uma contra-reação a essas 
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vivências, pondo em questão a política de Estado que promete a proteção na direção da 

cidadania, sendo este o projeto político da Lei, do Estatuto.   

Estamos, pois em um campo enunciativo: uma instituição que produz um discurso 

de sofrimento/adoecimento a partir do qual se produz outro discurso, aquele que contra-

argumenta a proteção apoiando-se na queixa do adoecimento, que foi o propósito desse 

estudo. Realidades estão sendo produzidas, estamos falando do adolescente infrator, do 

adoecimento da mãe, da proteção e também de uma resistência. 

Operamos com o discurso do sofrimento segundo uma perspectiva política, e 

nesse sentido, abrimos possibilidades para transformá-lo em um ato de denúncia, que 

simultaneamente produz outra transformação: por essa via, o sujeito se reposiciona saindo da 

passividade para uma posição mais ativa. Assim, apelamos para o sofrimento transformando-o 

em uma denúncia, que poderá produzir, ou não, diferentes efeitos no campo social. Nesse 

caso o sofrimento sai do campo da singularidade e ganha expressão em uma cena pública, 

ganhando novo significado - uma contra-reação ou um contra-adoecimento.  

Usamos a doença e o conseqüente impulso para a cura, tomando como parâmetro 

o debate presente no campo médico em torno das posições endógenas e exógenas dos 

processos de adoecimento, sendo que esse estudo referenciou-se na perspectiva exógena, 

porque permitiu reconhecer os elementos externos ao sujeito participando de sua morbidade, 

como os fatores advindos do campo sócio-institucional, sendo, então, pertinente a 

correspondência que a própria mãe estabelece entre sua doença e seus processos de vida, no 

qual se inclui a sua relação com o Estado, aqui diferenciado no Estado judicante.  A doença 

foi a metáfora escolhida pelo pesquisador para configurar o funcionamento institucional e o 

embate político que a massa documental expôs nesse estudo. 

Tomando a concepção de Canguilhem (1982) sobre o par saúde/doença, vimos 

que estes não são pensados separadamente e que os impulsos para a cura não representam 

apenas um movimento para restaurar o estado anterior à doença. Na verdade, há da parte do 

organismo um esforço para expulsar o mal que se apropriou do organismo, consistindo esse 

esforço em uma mudança que envolve a totalidade da existência, inclusive podendo afetar as a 

vida relacional. Assim, este mecanismo, quando aplicado no circuito jurídico aqui examinado, 

nos permitiu transformar dores individuais em “dores políticas”, conforme expressão de Farge 

(2011), tornando o sofrimento um instrumento que dá visibilidade à lógica institucional. 

Não investigamos se a menção à depressão, à hipertensão, às dores nas pernas, à 

anorexia, ao nervosismo, à insônia, corresponde ao que os manuais de psiquiatria, por 

exemplo, dizem sobre o que são essas doenças. Também não construímos equações 
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etiológicas para identificar o que levou o sujeito a sofrer daqueles sintomas, 

responsabilizando-o ou não pelo mal de que se queixa. Apenas atribuímos veracidade à dor 

para investigar o que ali está sendo comunicado e assim construir uma situação social 

específica em que os atores se vêem negociando posições como a de vítima, a de infeliz e a de 

perseguidor. Buscamos, então, reconfigurar a cena social, fazendo essa passagem do 

individual para o coletivo, para transformar uma queixa pessoal em uma denúncia. 

O funcionamento institucional mostrou-se implicado em um entendimento tal 

sobre a adolescência que não deixava de manter uma correspondência com a tradição 

menorista que os enxergava como indivíduos adoecidos, assim como responsabilizava as 

relações familiares no sentido de apresentá-las como causa dos desvios de conduta do 

adolescente. Não foi o acaso que encomendou laudos que propunham uma abordagem 

individualizada, pautada em tratamento psicológico para ajudar ao adolescente a estruturar 

sua personalidade e em orientação à família sobre o que se passa em seu interior e sobre como 

criar os filhos para corrigir os problemas existentes e prevenir os que estão por vir; que a 

Promotoria, com a anuência do Judiciário, apresenta um questionário com ênfase em um 

perfil psicológico do adolescente. Por sua vez, a parte “psi” da instância judiciária, em suas 

entrevistas e pareceres, não se diferencia dessa prática, ao contrário, insiste em identificar a 

disfunção familiar, apresentando-a como um lugar de adoecimento. E, mesmo dentro do 

adoecimento, este se apresenta segundo uma concepção endógena, em que o sujeito responde 

pelo seu adoecer, desconhecendo as injunções  sociais e políticas. 

O apelo à doença não está somente do lado da mãe. O Judiciário também tem 

interesse em falar em seu nome, apontando-a para sua existência nas relações familiares, 

possivelmente para não se implicar em práticas adoecedoras, não reconhecer que elas contêm  

uma pregnância de elementos destoantes da política de proteção ou mesmo não enxergar a 

incompatibilidade entre esta política e a judicialização da questão que envolve os adolescentes 

inclusos na categoria de adolescente autor de ato infracional. 

A história da infância e da adolescência no Brasil estruturou esta prática jurídica. 

Sua marca é o abandono, e aqui não estamos falando de um “abandono material e moral” 

representado pela negligência e omissão familiar, e sim de um abandono político que 

acompanhou este contingente infanto-juvenil desde os tempos do Brasil Colônia e do Império, 

em que a assistência sempre foi  dependente dos bons sentimentos dos cidadãos, pai, mãe ou 

qualquer outro cuidador, não havendo por exemplo, um corpo de leis que garantissem o zelo e 

a proteção exigidas por este público. Esta “obrigação de fazer” era inexistente não somente 

para a família ou para a sociedade, como também para o Estado. A omissão foi encoberta 
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pelas ordens religiosas que absorveram esta função. Esta prática dá o tom moralista da 

assistência, que se apresentava como um apelo à bondade humana.  

 Judicializa-se a questão da assistência, mas permanece o teor moralista: a Lei se 

volta para a criança pobre que sofre o abandono, a negligência e os maus tratos impostos pela 

família. Esta realidade transcorre, com as flutuações pertinentes a cada mudança política e 

econômica que atravessou o país, a República, o Estado Novo, o Militarismo, o período de 

transição, quando então, ao reconhecer-se o Estado Democrático de Direitos, criou-se as 

condições políticas para a promulgação do Estatuto. Este assegurou às crianças e aos 

adolescentes, no plano formal, a condição de sujeitos de direitos, significando que a lei lhes 

reconhece não só os direitos que lhes são necessários para promover sua existência, como o 

direito de exercer sua vontade, assumindo a posição de cidadão, isto é, defendendo e 

garantindo os direitos que lhes são devidos. 

Esses avanços e retrocessos na política da infância e da juventude guardam outra 

peculiaridade: estão acompanhados de intervenções de dupla natureza, uma voltada para um 

público em condição de vulnerabilidade social e pessoal pela condição de pobreza e 

fragilidade dos vínculos sócio-familiares, e outra que se destina a um público que constrange 

os direitos do outro, os adolescentes infratores. O que em última análise, assistimos ao Estado 

“oferecendo” ou “criando” essas duas realidades, a situação de risco e a criminalização, e a 

“distribuição” dos adolescentes entre essas duas categorias.   

Persistiu, então, a prática de criminalização desse segmento. O discurso científico 

oferece os fundamentos aos novos modos de dizer o menor, o crime, a prisão e a pena; de 

dizer a estrutura física das unidades prisionais, e, novas concepções de instituições, que 

realçam sua incompletude em contraposição a uma visão totalizante.  A reforma da lei não 

mudou a essência da política de assistência à adolescência, pois ainda resiste um quê de 

estigmatização e de exclusão. É o que nos disseram os documentos quando o provocamos 

para dar indicativos da política de atenção ao adolescente, que quer falar em nome da 

Doutrina da Proteção Integral mesmo quando entra em questão a matéria - adolescente 

infrator. 
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Apêndice 1: Roteiro das entrevistas realizadas com as mães 

 

 

O roteiro das entrevistas realizadas junto às mães possui dois eixos principais:  

 

 O contexto sócio-familiar 

 

a) Composição familiar: constelação familiar; em que núcleo o adolescente está inserido, se 

materno, paterno. 

 

b) Dinâmica de relacionamento: formas de participação do pai e da mãe na criação do filho; 

clima emocional; sentimentos e atitudes dos pais frente ao delito; destacar a qualidade dos 

vínculos afetivos. 

 

c) Condições econômicas: bairro de moradia; situação habitacional (tipo de moradia, 

condição de moradia, nº de cômodos); renda familiar; benefício social; recursos da 

comunidade; ocupação dos pais; escolarização dos pais,  

 

 História sócio-pessoal do adolescente segundo o ponto de vista da mãe. 

a) gravidez; parto; amamentação; desmame; primeira e segunda infância (desenvolvimento 

motor; linguagem; sociabilidade; trajetória escolar - idade de ingresso na escola, última série 

que estudou, história de reprovações, motivo de desistência, desempenho na aprendizagem); 

aspectos relativos às doenças da infância 

 

b) O percurso da adolescência: escola; lazer; profissionalização; trabalho; dinâmica de 

relacionamento familiar; grupo social, aspectos relativos à saúde; situação processual. 
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Apêndice 2: Adoecimento nos Registros de Entrevista 

 

 

MÃE/ADOLESCENTE 1: 

 

QUEIXA: “Eu estou adoecendo. É o sistema nervoso; anorexia; sem comer à base de água; 

depressão; engordei; auto estima afetada por isso estou com dificuldades na vida sexual. 

Pensei em desistir da vida”. 

CONTEXTO: quando refere os problemas familiares em geral, estando incluídas as 

dificuldades com o filho. 

 

MÃE/ ADOLESCENTE 2: 

 

QUEIXA: “eu estou com problemas de nervos. Em crise de nervoso, tenho dor nas pernas, a 

pressão sobe e desce”.  

CONTEXTO: falando do clima de tensão existente na relação com o marido. 

 

MÃE /ADOLESCENTE 3: 

 

QUEIXA: “aperto no peito. Angústia. Insônia. Queda de pressão. Estando em crise: medo, 

sem respirar, diabética, pressão alta. Tem depressão desde 2001. tomava remédio. Com os 

problemas do filho, deixou de tomar remédio para a depressão, para a pressão e para a 

diabetes. Queria morrer”. 

CONTEXTO: falando do comportamento do filho 

 

MÃE/ADOLESCENTE 4: 

 

QUEIXA: “tive um aumento de pressão, fiquei sonolenta e vomitando. Nervoso. Já pensei em 

deixar a casa. Entrei pra Igreja. Melhorei. Tem um devorador dentro de casa”. 

CONTEXTO: falando das desventuras da família e do impacto causado pelo comportamento 

do filho. 

 

MÃE /ADOLESCENTE 5: 

 

QUEIXA : “Tive depressão nervosa na primeira vez em que meu filho foi preso”. 

CONTEXTO: falando da situação processual do filho. 

 

MÃE /ADOLESCENTE 6: 

 

QUEIXA: Tenho problemas de nervos. Tomo remédio há 4 anos. Na crise em que meu filho 

estava envolvido, senti dor de cabeça, tremedeira e dificuldade para dormir. 

CONTEXTO: Descrevendo a vida que leva e o grau de dificuldades para sustentar os filhos 

com o marido desempregado.  

 

MÃE/ADOLESCENTE 7: 

 

 QUEIXA: “Fiquei com hipertensão depois do caso”. 

CONTEXTO:  descrevendo o comportamento do filho. 
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MÃE /ADOLESCENTE 8: 

 

QUEIXA: “eu entrei em depressão, era muita preocupação desde há três anos” (tempo em 

que ela situa o início dos problemas do filho). 

CONTEXTO: Descrevendo o comportamento do filho. 

 

MÃE/ADOLESCENTE 9 

 

QUEIXA: “Tenho dor de cabeça direto. Dor nos ossos. Dor nas pernas. Fiz suspensão de 

útero. Parei de tomar remédio controlado. Tenho crise de nervos pelo dia a dia de luta com os 

filhos”. 

CONTEXTO: descrevendo o comportamento do filho e os problemas vividos pela família. 
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Apêndice 3: Registro de Entrevista 

 

 

Adolescente 1 

 

Idade: 14 anos 

Data da entrevista: 15.05.2005 

Data de nascimento: 25.09.1991 

 

Composição familiar: 20 anos de casada. Dois filhos, dois homens, 16 e 15 anos. 

 

Condições econômicas: mãe não trabalha. É técnica em enfermagem. Tem pós-graduação em 

arte-educação. Tem formação em pedagogia. Pai é policial civil e eletricista. Trabalha no 

interior. Entrega todo salário à mãe. Ela se “priva de qualquer diversão porque o dinheiro é 

para as despesas domésticas”. A casa em que moram é da sogra. Moram há 15 anos. “Ele (o 

marido) é capacho dela”. 

 

Dinâmica de relacionamento familiar: “o pai é ausente da vida familiar. Tem amante no 

interior”. Há dois anos que convive com esta situação.  “Afetou a vida pessoal e o 

relacionamento com os filhos. Mau humor e irritabilidade e falhas de memória (isto da parte 

da mãe). Vivemos bem enquanto eu estiver calada. Foi o pai quem mais cuidou dos filhos: 

troca de fraldas e mamadeira. Quando a mãe tenta “colocar uma disciplina, o pai quebra, 

principalmente na frente deles”. “Os irmãos não se entendem. O mais velho não gosta de sair 

com o mais novo”. 

 

História sócio-pessoal do adolescente:  faz supletivo – 6ª, 7ª e 8ª, “mas não passa esse ano. 

Foi retirado da escola para evitar problemas. Estuda desde pequeno.  Tinha 3 anos quando foi 

pela 1ª vez para a escola. Boa adaptação. Aluno tranqüilo. Dormia em sala de aula. Ia 

procurar o irmão porque não gostava de ficar só. Aos 4 anos foi par o Caic, só queria viver 

deitado na lama. A professora  trancava ele no banheiro, tirando-o da sala. Foi expulso com 4 

anos. Na 1ª série, costumava dormir na sala e pegava lápis, massa de modelar para levar p 

casa. Obrigava (o filho) a devolver o que pegava, em público. É inteligente, porém 

acomodado. Não busca o crescimento”. Queixas apresentadas pela escola: “desobediência; 

respondão; não gostava de ficar na sala de aula, ficava em grupinho para paquerar. Último 

chamado da escola para a mãe comparecer: “uso de bebida alcoólica na escola. Ele está em 

prisão domiciliar: eu não deixo sair. Fico desesperada quando ele sai para a rua”. 

“É problemático, só quer fazer o que quer. Não quer seguir normas. O de 16 anos é mais 

responsável. O pai apóia esse filho e autoriza as saídas e eu deixo sem poder fazer nada. O 

mais novo não sai. Não  autorizo. O pai não interfere no caso do mais novo”. 

O adolescente “é brigão. A avó paterna protege o mais velho. Ela não gosta dele (do 

adolescente) porque ele é desobediente. Eu estou adoecendo: sistema nervoso. Anorexia. Sem 

comer, à base de água. Depressão... Engordei. Auto-estima afetada, causando dificuldades na 

minha vida sexual. Pensei em desistir da vida”.  

É rebeldia dele, (do adolescente) querer brigar na rua. Medo de perder o filho.  

Gestação: Muita raiva. O pai saia para ficar com outras mulheres. Solidão. Depois de quatro 

anos de casada começou a traição. Já a primeira gravidez foi tranqüila. Parto do adolescente 

foi cesáreo”. Recusou o peito. Inflamou o peito. Ele mordia. “Mamou por dois meses. Fiquei 

muito emocionada com ele ao nascer. Começou a andar com 2 anos. Não tinha equilíbrio. A 
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empregada batia nele. O marido dormiu com a empregada. Ele é quem sustenta a casa e a ela 

própria. 

Preciso mostrar que eu tenho capacidade. Tenho medo de enfrentar lá fora. Não pretendo 

arranjar emprego porque tenho medo. 

O adolescente recolhe latas de refrigerante, mas o pai manda ele dá o dinheiro para o irmão 

que não faz nada. 

 

Sobre o ato infracional: em razão do ato, cuja prática foi negada pelo adolescente, o pai 

manteve o filho na delegacia como castigo. 
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Apêndice 3 

 

 

Adolescente 2  

 

Idade: 15 anos 

Data da entrevista: 17.05.2007. 

Data de nascimento: 05.08.1991 

Escolaridade: 3ª Série do Ensino Fundamental. 

  

Composição familiar: 7 filhos nascidos de três relacionamentos. Apenas 4 moram com a mãe 

– o mais velho e os três mais novos. Os três filhos casados moram em Aracaju. Dois dos 

filhos casados moram vizinhos. Todos pagam aluguel. Todos têm filhos. O pai de A mora em 

uma cidade do interior do Estado. 

 

1º casamento: aos 14 anos. Ficou viúva aos 17 anos. Depois de mais de dois anos conheceu o 

pai do filho mais velho (25 anos). Ia completar 18 anos. Conviveu com ele 4 anos. Nasceram 

3 filhos, dois morreram desidratados. O pai participa da vida do filho. O casal é amigo. Após 

a separação, pouco tempo depois, “ findou ficando com o pai de A, com quem viveu 20 anos e 

teve 6 filhos. A primeira filha morreu ainda bebê por desidratação. 

 

Condições econômicas: “ele (o pai) é trabalhador, mas não ajuda os filhos”. Negocia com 

frutas e vende produtos de limpeza. A casa em que a mãe vive com os filhos é alugada. Não 

paga água e luz”. O filho mais velho, que mora em casa,  trabalha em uma firma que presta 

serviço para a Petrobras – um salário mínimo. Recebe o benefício do bolsa-família desde que 

esta começou. Recebe 95 reais. 

 

Dinâmica de relacionamento familiar: uma boa convivência durante 8 anos com o pai de A. 

“Depois descontrole de vida – outras mulheres”; “não assumia os filhos. Eu era quem 

trabalhava. Até hoje, sou o pai e a mãe”. Separaram-se quando o mais novo nasceu. “Ele dizia 

que não era filho dele. Eu decidi. Houve um tempo em que ele foi morar com o pai – passou 5 

meses”. “Botou (o pai) o menino pra trabalhar e tomava o dinheiro todo”. “Passou fome” 

morando com o pai. “Morava em outra casa, separado do pai”. “Era uma casa suja”. “Tem 

que trabalhar para ganhar o prato que comeu”, dizia o pai. 

O mais novo: “rejeição do pai”. “Uma semana com depressão. Pelos cantos. Sem querer 

comer. A rejeição foi clara. O pai diz que o filho não é dele. Coloquei ele na justiça. Ele fez 

um acordo para voltar para casa e não pagar a pensão. Nessa volta peguei a gravidez do 

menino mais novo. Peguei essa barriga usando os comprimidos falsos distribuídos às 

mulheres. Ele não deu apoio no momento do parto e nem depois. Ignorou. Abandonou”.  

Separação. “Eu trabalho como empregada doméstica. Iniciei esse trabalho há dois meses 

apenas.  Eu estou com problemas de nervos. Em crise de nervoso, tenho dor nas pernas; a 

pressão sobe e desce. Eu fazia de tudo para viver. Ele negociava no interior”. Ele tinha uma 

mulher com quem ele tem dois filhos. “Quando viajava não deixava nada. Quando botava 

algo em casa, botava na cara. Separou, mas sempre ficou voltando. Mas eu não quis mesmo. 

Ele passou a dizer que o menino não era dele”. 

 

Conduta do pai em relação ao adolescente: “chamou ele de ladrão. Disse diretamente ao 

filho: faça de conta que eu não existo. Eu não quero coloio de vocês”. “A gente não se fala. 

Eu tenho muito ódio dele”.  
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História sócio-pessoal do adolescente: “iniciou essa vida com 10 anos, ou antes. Ele era 

pequeno, com 7 ou 8 anos quando me separei. Quando eu soube das amizades, bati nele. Ele 

fugiu de casa e passou 18 dias na rua. Ele tinha 10 anos. Eu não sabia onde ele estava. Mas 

antes procurei o Conselho, o Juizado. Sai para procurar e encontrei na frente do mercadinho, 

do GBarbosa (da Francisco Porto). Ele ia correr quando me viu: “ Não. Vocês não são nada 

minha não”. Depois ele foi para a Igreja: Sujo. Piolho. Deram banho nele. Limpou e cortou o 

cabelo. Passou três dias em casa: “Quero morar com minha avó. ( a mãe do pai). Deixei para 

afastá-lo do bairro. Ele passou um ano com o pai, que morava perto da casa da mãe. Foi um 

tempo de sossego. Depois, ele (o pai) arranjou uma mulher. Ela passou a perturbar com ditos. 

Ele saiu da casa do pai. Ele voltou para a casa. Mas ora estava com o pai, ora com a avó. Não 

estudou na casa do pai (que dizia): “que nada, folia de estudo, tem que trabalhar”. Mas não 

fugiu mais nunca de casa. Desde criança que usa cola, maconha e rouba. Mas ele quer 

trabalhar para ganhar o dinheiro dele”. 

Estudou até a 3 ª série. Está matriculado e estuda à noite (escola municipal). “Mas quando 

começou a viver assim não queria nada com os estudos. Iniciou aos 6 anos no pré. Era muito 

danado. Briguento. Pintava muito. Não prestava atenção. Ele nunca passava de ano. Nunca se 

adiantou. Mesmo grande ele dá trabalho para estudar. Os mais velhos estudaram até a 5ª série. 

“De manhã era na escola. Eu deixava eles na escola. Eles voltavam sozinhos. A mais velha 

dava a comida que eu deixava pronta. Eu só voltava à noite. Eles já estavam dormindo”.  “Eu 

estudei até a 4ª série. O pai tem a 8ª série. Ele (o pai) já foi policial”. 

O parto foi normal nasceu sem problema. “Era uma criança alegre. Ao crescer foi entendo a 

convivência (entre os pais). O pai era perverso. Ele não espancava porque eu não deixava. Ele 

batia para arrebentar. Ele (o pai) diz: “se eu tivesse feito do meu jeito, A ( o adolescente)  não 

era assim”. A filha tem marca de espancamento. O mais velho também. O mais novo é o mais 

traumatizado. A. (o adolescente) também é traumatizado pelo pai, pelas palavras e pelo que 

fez a ele. Os filhos não querem saber do pai. Até hoje tenho aquela dor dentro de mim pelos 

maus tratos, pelo o que ele disse ao filho, a A. Eu preferia que eles não fossem falar com o 

pai. Era uma criança muito danada. Ele escutava, mas quando saia fazia tudo de novo, na 

escola e na banca. Outras horas era quieto demais. Até hoje. Calado. Deitado. Já grande teve 

pneumonia. Quase morre – tosse e febre. Falta de ar. Ficou de cama mais de 15 dias. Ele é 

nervoso. Fica tremendo. As mãos e os pés suam muito. Fuma desde os 11 anos. Maconha 

também. Mas não bebe. Quando teve cola, ele corria no São Conrado todo. Via besteira. Às 

vezes não conseguia dormir.” 

 A. trabalhou como ajudante de pedreiro. Arrancando capim. Tirou cascalho com carrinho de 

mão e carroça. Já pegou carrego nas feiras do Orlando Dantas, do Grajerú e Médici. 

 

Viveu uma situação em que assistiu a morte do amigo. Passou um tempo sem conseguir 

dormir. Ao fechar os olhos via a cena. Foram 8 dias falando durante o sono. Ele foi para o 

enterro. 
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Apêndice 3 

 

 

Adolescente 3 

 

Data da entrevista: 20.10.2005 

Data de nascimento: 14. 06.1989 

Escolaridade: 5ª Série do Ensino Fundamental 

 

Composição Familiar: são quatro filhos do lado materno, dois do sexo masculino e dois do 

feminino. O mais novo é o adolescente em tela. Os três primeiros filhos são do primeiro 

casamento, porém apenas dois moram com a mãe. O terceiro filho dessa união vive com a avó 

paterna. Apenas o adolescente é filho do casal. É o único “filho homem” do lado paterno. O 

pai dos três primeiros filhos foi assassinado- tráfico e uso de droga. Até um ano atrás, a avó 

vivia com eles. Esta faleceu em janeiro de 2005. Conta-se ainda com a presença de uma tia 

materna e duas filhas desta. 

 

Dinâmica de relacionamento familiar: os pais estão separados há 9  anos. O pai constituiu 

nova família. “O casamento foi difícil”. O pai bebia, “ficava violento, trazia mulheres para 

dentro de casa “e  “espancava” a mãe. Em uma das brigas do casal, o pai “raptou” o filho que 

estava com seis meses de idade. A polícia o trouxe de volta.  Aos seis anos do então 

adolescente, os pais se separam em definitivo. Aos doze anos do filho, mais uma vez o pai 

tentou levá-lo com ele, como não teve sucesso nessa tentativa, ao se vê frustrado “deu dois 

tiros contra a parede”. Havia uma disputa entre os dois pelo filho.  A mãe já havia passado 

pela experiência de perder o filho mais novo do seu primeiro relacionamento para avó paterna 

que cuidava dele em sua ausência e certo dia resolveu não mais entregá-lo de volta. Por essa 

razão, recusou a deixar o filho com o pai, “com medo de ele acostumar em sua companhia e 

não mais voltar para a casa” à semelhança do que aconteceu com o outro filho. Como 

retaliação “o pai passou a ficar indiferente ao filho”, e dizia: “a mãe que se vire”. Mas, já 

adolescente, o filho teve dois momentos em que morou com o pai. “Não gostou das duas 

experiências”. A avó materna teve participação significativa na vida do adolescente. “Dormiu 

com avó até os 15 anos. Aos 16, teve uma cama e dividiu o quarto com o irmão”. Na 

percepção do adolescente, “a avó estava no lugar da mãe e a mãe no lugar do Pai”. Quando a 

avó morreu, a mãe passou “a ser a mãe e o pai”. Sou uma mãe dedicada aos filhos. “o 

adolescente teve uma criação diferente: ele era o mais novo e a mãe não podia ter mais filhos. 

Os outros irmãos tinham ciúmes. A roupa do adolescente era diferente, a roupa dos irmãos era 

igual, “par de moringa”. O corte de cabelo era igual, já o do adolescente era diferente. O pai 

queria que a mãe abandonasse os três outros filhos. “Amparar um filho e desamparar três”. 

“Não sou uma pessoa bem sucedida, mas me esforcei”. 

 

Condições econômicas: viveu no quintal da casa da avó materna em uma moradia de taipa. 

Esta desmoronou e o núcleo familiar passou a morar com a avó na casa principal, que é uma 

construção de alvenaria, com sala estreita, cozinha e dois quartos, um deles pertence ao 

adolescente e ao irmão. A mãe trabalha desde os 14 anos, inicialmente como babá, depois 

passou a ensinar banca e recentemente, em um restaurante como cozinheira. Interrompeu seus 

estudos aos 15 anos e retornou já como adulta, aos 34 anos – curso técnico em contabilidade e 

ensino médio completo. Os três primeiros filhos concluíram o segundo grau, porém o 

adolescente se encontra na 5ª série.  
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História sócio-pessoal do adolescente: a mãe tinha 28 anos quando o adolescente nasceu. 

Após o primeiro mês do seu nascimento fez ligadura “para não ter mais filho desse homem”. 

Outra explicação era que estava com as trompas estranguladas e poderia ter uma gravidez de 

risco. Parto: “dificuldade para ele nascer. Ele não tinha força. Ficou um dia na observação. 

Desde pequeno que era doente. Infecção intestinal, que passou para o pulmão. Pedi demissão 

do emprego para receber dinheiro e comprar remédios. Aos 8 meses ficou todo roxo e 

paralisado. Duro. Foi ao médico. Asma até hoje. Dor de cabeça. Caminhou com dois anos - as 

doenças atrapalharam. Falou primeiro. Dificuldade de aprendizagem. Estudou em três escolas, 

mas não freqüentava as aulas. Mamou até o três meses, alimentava-se melhor com o pai em 

casa. Comeu certo dos 14 anos para cá. Tinha roupa para as festas. Farda. Fantasia. Desfile. 

Nunca o decepcionei. Nunca dei desgosto. Só não queria que ele fosse para show. Até o 

jardim (educação infantil) era um menino bom. No primário, mudou, sentindo a ausência do 

pai. Chorou muito na morte da avó. Aconteceram algumas coisas estranhas nele, ao levar uma 

surra ficou todo roxo e a se tremer. Voltou ao normal com um comprimido controlado (a mãe 

toma “remédio para depressão”). Sintomas: “Aperto no peito. Angústia. Insônia. Queda de 

pressão. Quando em crise: medo, sem respirar, diabética, pressão alta. Tem depressão. 

Síndrome de pânico. Estresse”. Começou a tomar remédio em 2001. “As crises voltaram com 

os problemas do adolescente Deixei de tomar remédio para a pressão, para a depressão e para 

a diabetes – queria morrer”. “Os problemas do adolescente começaram aos 13 anos, não 

querendo freqüentar a escola para jogar bola”. “A professora da 4ª série dizia: não bata nele 

não. É revoltado porque não tem pai”. Em casa o adolescente é nervoso. Fica tremendo, 

xingando, agitado, é agressivo. Mas na rua é educado. Em casa o adolescente é violento. Tem 

uma arma guardada em casa, o que intimida a família.   

A avó – “tinha pena  porque ele não tinha pai. Sempre boazinha com ele”. 
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Apêndice 3 

 

 

Adolescente 4 

 

Idade: 17 anos. 

Data da entrevista: 16. 10. 06  

Data de nascimento: 11/10/1988.  

Internação Provisória 

 

 

Composição familiar: 

A mãe constituiu duas famílias:  

1ª família: passou 6 anos casados. Separada há 22 anos. Casamento no Civil. Teve 4 filhos: 3 

estão casados, amancebados, e procuraram seus caminhos. São três homens, 24 anos, 22 e 21, 

e uma mulher, 20 anos. Um deles trabalha apenas há 8 dias e mora com a mãe. È o único, 

desse grupo de irmãos, que mora com a mãe. Tem 22 anos. Está construindo a ponte. 

2º casamento: tem 19 anos de convivência. São 6 filhos: 17, 16, 13, 12, 9 e 8 anos. Todos 

homens. Anderson é o mais velho. O mais novo tem oito anos. Em ordem de pobre, não 

deixava faltar as coisas – alimento. São dez filhos ao todo. 

 

Dinâmica Familiar: 
Criou os filhos trabalhando como faxineira. O 2º casamento é melhor que o primeiro. Gostava 

do marido, mas quando começou a engravidar, ele não queria sair com ela, não dava dinheiro 

para as despesas. e  apanhou quando estava grávida. Ele bebia, era  violento. Quis viver: 

“Ruim com ele, pior sem ele”. 

Foi para a justiça para pele pagar pensão. Pagou durante 4 meses. Depois, não quis mais saber 

dele. Desisti de procurar para receber a pensão. Depois dos filhos grandes, os filhos  

procuraram o pai. Agora ele mora em Alagoas. Está se acabando na cachaça. 

 

Condições econômicas:  

A mãe toma conta de uma senhora que teve as pernas amputadas.  Folgas quinzenais. Ganha 

200,00 Reais. Trabalha das 7:30 às 18:00. 

O pai pesca em alto-mar. Não tem carteira assinada. Às vezes ganha mais ou menos que um 

salário mínimo. Depende da pescaria. Passa oito dias ou mais fora de casa, no mar. A demora 

é se a pescaria estiver fraca. Demora 5/6 dias em casa, dependendo se for fazer algum 

trabalho no barco (manutenção de tábuas ou motor). Se o movimento da maré estiver forte, 

não tem pescaria. Se a pescaria for fraca, traz peixe para casa. Quando não, não traz o peixe. 

Trabalha para o dono do barco. Passa de 9 a 13 dias no mar. 

O segundo marido também bebia. Mas, parou de beber porque uns caras pegaram ele e ele 

tomou juízo. Trata bem os filhos. Não é ruim. Bebia, mas não incomodava. Dormia. Quando 

acordava era bom. Há 5 anos que não bebe mais. Os filhos do primeiro casamento são 

apegados ao companheiro, mais até que ao próprio pai. 

Bolsa-família – R$95,00 – 3 filhos 

Vivem em casa própria – há 9 anos 

A mãe estudou até o 4º ano primário. O Pai é analfabeto. Ele é do Rio Grande do Norte, de 

Natal. 

 

Sobre o adolescente: 
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Acusação de homicídio na Barra. Ele passou a freqüentar a seresta e deu esses problemas. 

Não brigava nas escolas. Aos 3 anos foi para o Jardim. Teve um ano que ele parou, pois 

quebraram a cabeça dele. Tinha  3 anos aconteceu esse acidente.  Ficou com uma inchação no 

rosto pelo corte na cabeça. Tem dificuldades na leitura. A escola marcava reunião e a prof. 

Dizia que ele fraco na leitura. Parou de estudar esse ano (2006).  

Com o episódio do homicídio - tive um aumento de pressão. Fiquei sonolenta e vomitando. 

Entrei na Igreja – Melhorei. Nervosa. Já pensou em deixar a casa: “Eu trabalho tanto. Meu 

marido trabalha tanto. Eu não tenho nada. Remédio – Captapril – 25mg. Tem um 

“Devorador” em casa. “Igreja Batista Renovada”. 

 

Escolarização: 

Estudou até a 5ª série. Depois passou algum tempo sem estudar – 2005 e 2006. A desistência 

foi pela acusação do homicídio. Ele vivia na casa da avó. Reprovou uns 3 anos. É preciso 

força de vontade para estudar. 

 

Experiência de Trabalho: 
Trabalha em charrete carregando frete, mais no fim de semana. Desde os 15 anos que faz 

frete. Mas teve confusão. Foi jogado na maré. Não deixei mais ele ir. Ele bebia na charrete. 

Risos demais. Alegre. Sorrindo demais. Não tem vergonha de dançar. Criava galinha - quando 

morta não conseguia comer um pedaço. Faz carrego em carrinho de mão, todos os dias, desde 

os 12 anos. Aos 15 anos começou a mudar: vivia na seresta, na praia, jogava dominó, vivia na 

quadra. Trabalhou como ajudante de pedreiro. 
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Apêndice 3 

 

 

Adolescente 5 

 

Idade: 18 anos. 

Data da entrevista: 04. 10.  2007 

Data de nascimento: 31. 01. 1989 

Escolaridade: 7ª série 

 

Composição familiar: os pais são casados no civil. Mas, o adolescente foi criado pelo 

padrasto. A mãe teve três filhos do primeiro casamento. Não tem filhos com esse novo 

companheiro. Este tem pressão alta e diabetes – amputou os dedos do pé, recentemente. “Está 

encostado pelo INSS” (sic). 

 

3 filhos: 

1986 – É homem. Cursou até o 1º ano do ensino médio. Trabalha entregando gás. 

 1987 – É mulher. Trabalha na fábrica. Casada. Não mora com a mãe. 1 filha. 

 1989 – É o adolescente. 

Em casa residem: a mãe; o padrasto; o irmão; Tiago e a companheira.  

 

 Dinâmica de relacionamento familiar: há um ano que está casada no civil ( trata-se do 2º 

casamento). Fez uma boa escolha. Ele não faz questão por nada. É  Encarregado de obras  e 

como pai, sempre presente. O filho mais velho teve ciúmes. Os 3 filhos gostam muito dele. 

 

Sobre o pai biológico do adolescente.. – A mãe, 43 anos, desconhece sobre a vida do ex-

marido. Não há contato entre pai e filho, isso desde há 3 ou 4 anos. Ele  tem em torno de 44 

anos . É motorista de ônibus. Mora em Aracaju.  O filho estava com três anos de idade à 

época da separação. Não houve convivência entre pai e filho, após a separação. Quando a mãe 

casou pela segunda vez, este filho  estava com 6 anos de idade. O motivo da separação foi a 

infidelidade do marido. Havia muita briga, eram brigas violentas. Às vezes ele saía de casa e 

só voltava em 15 dias depois. Ele bebia. Tinha as agressões. Viveram juntos por 6 anos. 

Pegou o marido com uma mulher, por causa disso houve uma briga no ônibus. Ele saiu de 

casa. Quis voltar, chegou a ameaçar com uma arma. A mãe deu entrada na justiça para receber 

pensão. “Mas, ele saía e entrava em várias empresas para não ter que pagar. Não comparecia 

para visitar o filho. Nunca acompanhou os filhos. A menina, a casada, tem mágoa. O pai 

retirou a pensão dela. Ela foi enganada, ele pediu a certidão de nascimento da neta, dizendo 

que ia passar a pensão para ela. “O pai é o padrasto que o criou”. O filho tem uma imagem 

negativa do pai, mas pelo comportamento dele, eu nunca manchei a imagem do  pai na frente 

dos filhos. 

 

 Condições econômicas: o  companheiro (o padrasto) trabalha em firma que presta serviço 

para outros Estados. Está sempre viajando para outros Estados. Salário – R$ 2000,00. A 

convivência é de 14 anos. 

Ocupação da mãe: Líder de produção. Tem um salário de R$ 713,00 (líquido) e estudou até o 

1º ano do ensino médio. 

 

Antes, a família morava em outro bairro longe do atual, em uma casa construída no fundo do 

quintal da casa da avó materna. Há 3 anos que se mudaram. Casa alugada. São 4 cômodos – 
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Cozinha, sala, 2 quartos e 2 banheiros. Água. Luz. Rua pavimentada. A mudança de casa foi 

decorrente da tentativa de homicídio, na qual o filho estava envolvido, pois a vítima morava 

duas casas depois. Sobre este ato: a mãe esclarece que eles tinham feito um assalto. A vítima 

neste processo (o seu parceiro no assalto) da tentativa de homicídio queria que o filho 

assumisse sozinho, como ele não o fez, houve desentendimento, o que resultou na tentativa de 

homicídio. O filho acredita que a confusão com a vítima está resolvida. Ele virou crente, ou 

seja, prega a palavra de Deus. O filho chegou a acreditar que não retornaria mais para o 

CENAM pelo tempo que levou  evadido. 

 

 História sócio-pessoal do adolescente: a mãe engravidou aos 25 anos. Tomou remédio para 

abortar, estava com 3 ou 4 meses de gestação. O marido comprou o remédio. Teve 

hemorragia. Usou Citotec e outros tipos. Havia muita briga entre o casal. “Estava 

desempregada, não queria depender de mãe ou de irmão. Foi muito difícil, o marido não dava 

nada”. Passou muita dificuldade na gravidez: passou fome. Teve a ausência do pai. O parto 

foi normal. Foram 6 meses de amamentação.O pai disse ao filho. sobre o aborto, falou com 

raiva. O filho estava com a idade de 10 pra 11 anos. Depois, eu não  conversei sobre o que o 

pai disse, nunca conversei. Tive medo da conversa. Teve um bom desenvolvimento motor, da 

linguagem e cognitivo. Era maduro desde criança. “Saber do aborto, mexeu com ele. Até 

comigo, não sai de minha mente” . 

 

Iniciou a escola aos 7 anos. Nunca houve reclamação do colégio. Aos 13 anos surgiram 

algumas reclamações: não freqüentava a aula, ficava em uma praça todo o tempo. Começaram 

as faltas. Ele negava. Parou de estudar com a entrada no CENAM, o  que aconteceu nos anos 

de 2004. Depois, saiu dizendo que “não tinha cabeça pra estudar, não tinha paciência de 

freqüentar a sala de aula.” Reprovou na 7ª série, porque sempre abandonava a escola  nessa 

série. Começou a fazer curso de informática, desistiu porque estava trabalhando como pintor. 

“Era o mais inteligente. Pegava as coisas muito rápido. Não teve dificuldades”. 

 

Gostava muito de jogar. Aos 11 anos, jogava em um time, isto até os 16 anos. O treinador 

incentivava os estudos. Os jogos eram nos finais de semana. Tinha as viagens, que aconteciam 

nas férias. Desistiu do futebol  porque “os dirigentes eram viados” (sic). Para ter oportunidade 

“era preciso dar liberdade a eles”. “Ele não gostava disso”. Arranjou as amizades jogando na 

quadra, foi o que deu nisso tudo. Vivia escutando coisas erradas. Pensava em “ter dinheiro 

para sair, passear. Agora é para  ajudar a mãe, que trabalha das 05h30min às 18 horas”. 

Quando criança, ficava com a avó materna. Ela era “prestativa sempre tava em cima”. Quando 

a mãe chegava em casa, “tomava as providências do que ele fazia”.  

Teve pneumonia aos 10 anos. Tem miopia, mas tem medo de fazer cirurgia, pois já fez uma 

que não deu certo. Ele tinha 13 anos. Usou óculos. Isso atrapalhou os estudos. Gosta de cuidar 

dos dentes. Em 2003, começou a usar maconha, ele tinha 13  anos. Fumou até 2006, deixou 

depois que conheceu a namorada. O filho era agressivo em casa, mas hoje está diferente. 

 

Sobre o CENAM: 

2004 – Internação   

2005 – Internação pela tentativa de homicídio, quando passou 4 meses, evadiu, ficando 2 anos 

e 3 meses fora do CENAM. Voltou a cumprir este ano, 2007. Há 1 mês que se encontra lá. A 

mãe viu que era a oportunidade de recuperá-lo. Por isso não o incentivou a voltar para o 

CENAM. “Agora é a minha vez de recuperar esse menino.  Ele é muito trabalhador. Já 

trabalhou como servente de pedreiro, em descarrego de caminhão, como ajudante de pintor, 

trabalhava aos sábados nos postos para lavar carros. Ia conseguir ser fichado quando 

completasse 18 anos. Trabalha desde os 16 anos, quando pequeno pensava em jogar”. (sic). 
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Tive depressão nervosa na 1ª vez que o filho foi preso. Eu sempre  preparei para o dia dele 

voltar a ser preso, mas eu  não atualizei o endereço. Com isso ele se sentiu mais seguro,  mais 

apoiado pela família. Diante do erro – foram duros com ele. O irmão deixou de falar com ele. 

Não passa fome. Ele escutou os conselhos, porque não repetiu os delitos 

 

1º processo: “Foi um roubo no ônibus. O amigo tinha 12/13 anos, meu filho tinha14 anos e 

tinha mais dois de maiores. Eles beberam. Estavam procurando mulheres, comemorando o 

aniversário. Com a prisão, os dois menores  foram para o  CENAM e os dois mais velhos, na 

penitenciária” 

2º processo: a tentativa de homicídio. Ameaças de um dos mais velhos, quando ele foi 

liberado da penitenciária. “meu filho tinha um cavalo, vendeu o cavalo e comprou a arma”. 

3º processo:  porte de arma, que ainda está em andamento. 

 

O filho tem uma companheira, 23 anos, que possivelmente está grávida. Há 9 meses que estão 

juntos, residindo na casa da mãe de Tiago. Ela não trabalha. Seu seguro desemprego  acabou 

em setembro. Ela é de outro Estado. A entrada da companheira em sua vida, trouxe mudança, 

mais responsabilidade. 
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Apêndice 3 

 

 

Adolescente 6:  

 

Idade- 15 anos – 

data de nascimento: 11.01.1993. 

Bairro: Jardim centenário. 

Escolaridade-7ª série. 

 

 

Composição familiar (do lado materno): tem dois filhos que nasceram “de casos de 

adolescência” – 25 e 23 anos. 

Do primeiro casamento – não houve filhos. 

Entre os dois casamentos: nasceu um filho, hoje com 17 anos. 

Do segundo casamento: três filhos: o adolescente em tela -15 anos; duas meninas:13/14 anos 

e 9 anos. 

 

A mãe é viúva. Há 10 anos que o primeiro marido morreu. Mas, ele já não morava em casa 

com o falecimento. Não teve filhos. Havia já há muito tempo de separados. Foi assassinado. 

Era Vigia do CAIC. Era uma boa pessoa. Um bom filho. Um bom marido. A razão da 

separação: “ele era bissexual”. 

A mãe vive com o atual marido há 17 anos. 

 

Escolarização: Nunca deixou de estudar, mas perdeu dois anos: a 1ª série que repetiu o ano  

porque não sabia ler sem gaguejar. Reprovou aos 12 anos, foi pra o Acelera e pulou para a 7ª 

série. Tinha um comportamento normal:às vezes dizia que estava com dor de cabeça.uma vez 

brigou na escola. Só esta vez. Porque o colega disse que encontrou a mãe na fila da fome zero. 

Eu sempre pegava ele na escola. Na ida, os dois irmãos iam juntos. Porque era o final de tarde 

e porque a hora da saída da escola podia ter algum colega chamando para desviar o caminho. 

Mãe tem que ter obrigação. Sinto prazer em terminar o trabalho e pegar meu filho na escola. 

Com os pequenos, eu levo na escola e quem pega é o irmão de 17 anos. Nem a menina anda 

sozinha. Nem eles também. 

 

No dia do acontecimento: eu pedi que ele fosse fazer o pagamento. Mas, desisti de mandar ele 

ir, porque tive medo dele sair com a bicicleta e disse que ele fosse pedir ao irmão mais velho, 

(de 22 anos) para ir fazer o pagamento. Mas ele não atendeu. ( o pagamento era na casa 

lotérica, no bairro). 

Uma confusão entre o filho da vizinha e meu filho. Era uma vizinha antiga. Eram amigos. 

Nunca brigaram. 

Eu estava no trabalho. A patroa pagou um táxi. Um desespero. Ele foi preso nas imediações 

da Farmácia Souza, no Bugio. Ele estava andando com uns meninos que eu não gostava 

muito. Os amigos eram insistentes. A mãe não permitia. Não recomendava a companhia. 

Recomendava a companhia dos irmãos. Mas ficava juntos no horário de meio-dia, no caminho 

da escola. Eu sempre controlei a presença deles na escola. Diariamente. No horário do recreio 

também ligava. Eu não queria que ele se misturasse com esses meninos que também iam na 

escola chamar ele. 
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Na escola:a mãe participava das festas, das reuniões. Procuro saber sobre o boletim. Sobre o 

comportamento com a professora e o diretor. Às vezes a professora fala da distração dele. Ele 

tem um bom comportamento na escola. 

Dentro de casa: tem bom comportamento com os irmãos. É responsável dentro de casa. Limpa 

a casa. Faz faxina melhor que eu. Apronta o café da mãe e leva para ela. Deito cansada, ele 

me acorda para tomar café. Lava roupa. São 9 pessoas dentro de casa. Só o de 25 anos é meio 

relaxado. Mas mesmo reclamando ainda faz. No final de semana, mutirão para arrumar a casa.  

 

Não é agressivo. É obediente. Todos obedecem. Tem horário para dormir. Os mais velhos 

cuidam dos pequenos. 

 

Criei meus filhos conversando, dizendo o certo e o errado. No sábado, eu trabalho em casa, o 

domingo é para os filhos. Vão para a casa da avó materna que é um sítio em São Cristóvão. 

Não sou mãe de passar a mão na cabeça de filho.  

 

Castigo depois do que aconteceu. Conversei e aconselhei. Ele não consegue imaginar fazendo 

o que fez. Tem consciência do tamanho do erro. Comprei um caderno para ele escrever 

“nunca mais eu vou roubar”. Ficou sem assistir televisão após o café e as obrigações. 

Sobre o ato: abordou uma moça com uma faca e pegou bolsa. O policial deu um tiro para 

cima. Deitou ele no chão. Deu 4 tapas na cara e 3 pisão nas costas. O da viatura só levou para 

a delegacia. Teve dor nas costas e no estômago. Febre pelo spray de pimenta. Teve um 

revólver na boca. Ameaças de matar. Achou a faca.  

 

Ele não fuma. Não usa droga. Não bebe. Nenhum dos filhos. 

A mãe- morta de vergonha. Não sabia o que dizer ao delegado. Se abriu um buraco. E minha 

patroa, que conhece todos os quatro filhos menores!! 

Sobre o pai: o pai está parado. Não sabe ler e todos os empregos têm a entrevista. Foi na 

NORCON e na hora da entrevista não passou. Não sabe se expressar. Não sabe conversar. Faz 

os bicos. Quando tem bota dentro de casa. Tem a cachaça dele, mas é de vez em quando, e 

não agride aos filhos. Dorme. Não é má pessoa. Em termos de educação ele é devagar. Não 

tem maneira de se expressar. Explicar.  

A reação do pai:  foi de tristeza. “Só tenho você de filho homem”. Sentiu vergonha. Pouco ou 

muito, tem dentro de casa.  

Aluguel:150,00. água. Luz. O gás. O material de escola. Roupa. Calçados. Meu filho mais 

velho trabalha em uma lanchonete e ajuda na feira. O de 22 anos não trabalha. Faz faculdade 

de letras. 

O pivô da casa sou eu. Estresse. Tomo remédio há 4 anos. Conto com meu pai que às vezes 

me empresta. Não cheguei a passar  dificuldades ou fome. Religião católica. 

 

A infância: 

Muito dura. Desemprego dos pais. Dependia da família. Os filhos ainda não estavam na 

creche. A vizinha tomava conta deles. Eu lavava roupa. Depois, creche. Só ficavam em casa, 

sábado e domingo. Eu tinha que batalhar para eles não passarem dificuldades. Depois, o 

falecimento do esposo, e a pensão. Ele trabalhava na prefeitura. O adolescente ia fazer 7 anos. 

Moravam em um quarto. Ele começou a estudar. Optei por ficar em casa. Fiquei parada 

levando eles para casa. 

Recebe a bolsa-escola que dá prá comprar lápis, caderno, roupa e remédio. Todo uma vida fui 

batalhadora e venci. Agora vou ficar em casa. Ele só fez isso quando eu não estava em casa. 

Ele nasceu com baixo peso-eu não gostava de me alimentar bem. O parto foi normal. Mamou 

durante 9 meses. O peso foi logo recuperado. Quando nasceu, a mãe pescava marisco e vendia 
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no mercado. Camarão, peixe, ostra e sururu. Pescava junto com o marido. Fazia vassoura. 

Não teve resguardo certo. A situação não era boa. Fui logo trabalhar na maré. Os filhos 

ficavam com os avôs paternos. Saía de manhã para pescar e à noite de redinha. Dependia da 

maré. Hoje está bem melhor. As dificuldades ficaram parra trás. Os filhos sabem da história, 

das dificuldades.  

Andou com 1 ano e 3 meses e falou depois que começou a andar. Criança brincalhona.é a 

animação da casa. Neném foi o apelido dado pela mãe porque nasceu pequeno. Eram muitos 

cuidados. Miudinho. Muita sopa de verdura. Teve uma infecção intestinal na creche ao tomar 

sopa. 2 a 3 meses internado no hospital. Desnutrição. Infecção mais desnutrição. Já nasceu 

desnutrido. 

 

Aos 7 anos entrou na creche. Só no primeiro ano gaguejou na leitura, repetiu e não deu mais 

dor de cabeça. 

 

O pai deixa tudo nas minhas mãos. 

A mãe trabalha três dias em uma casa de família. Já tem 2 anos e 3 meses. Toma conta dos 

filhos dela e da casa. 270,00. Tem a pensão do marido que foi assassinado. 1 salário mínimo e 

a bolsa família de 140,00. 

Mora de aluguel. 

Tenho problemas de nervos. Na crise em que meu filho estava envolvido, senti dor de cabeça, 

tremedeira, dificuldade de dormir. 

O marido é parado. Vive de bico há 7 anos. Ele é servente de pedreiro, mas agora corta 

arvore. 
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Adolescente 7 

 

Idade: 17 anos 

Data da entrevista: 21.09.2005 

Data de nascimento: 02 de junho de 1988. 

Escolaridade: 4ª Série do Ensino Fundamental 

 

Composição familiar: são 4 filhos do lado materno. Três do primeiro casamento, cujo 

divórcio ocorreu em 1993.  O adolescente faz parte do segundo núcleo familiar materno. 

“Convivi 6 meses com o pai dele. Não deu certo porque ele era sumítico, olhou o que os meus 

filhos comiam, “muita carne”, e tive medo de sua convivência com a minha filha de 7 anos. 

Não confiava nele. Ela estava carente de pai e sentou no colo dele.... Eu só soube da gravidez 

dois meses depois da separação. Levei um susto. Fiquei triste. Não tomei remédio. Fui a piada 

da família e dos colegas. Levei a gravidez à frente. Eu pensava: depois de velha, 42 anos, 

outro filho. O pai deu assistência ao filho até um ano de idade. Depois ele foi embora. A tia 

materna aparece e deixa algum dinheiro. A avó também é boa pessoa, dá roupa, tênis, um 

dinheirinho”. 

 

 

 Dinâmica de relacionamento familiar: ele apanhou muito dos irmãos. Meus filhos são 

muito agressivos. È muito difícil criar filhos. Estudaram em escola particular, mas não 

passaram da terceira série. Os irmãos, ele respeita. Ele só é agressivo em casa. Na rua, não. 

Faltou carinho: eu trabalhava fora. Eu pegava muito no pé dele. Não permitia que ele olhasse 

carro à noite. Ele escapava da vigilância. Eu fui atrás dele, e ele não voltou mais para colina 

para tomar conta de carro. Ele juntava o dinheiro e comprava roupa. Trabalhou em uma 

oficina com o irmão”.  

Condições econômicas: a mãe é técnica em contabilidade. Trabalhava em escritório. Era 

auxiliar de escritório, do setor financeiro, do setor de pessoal e do setor de compras. Hoje é 

autônoma: venda de salgados e produtos naturais- cosméticos. Vende junto com um filho. 

 

 

História sócio-pessoal do adolescente segundo o ponto de vista da mãe: 

Amamentei por três meses. Ele teve sarampo, hepatite, anemia. Quando saia para trabalhar, 

tinha alguém tomando conta, mas não deu certo. Passou um mês numa creche, onde aconteceu 

o acidente: caiu do vestuário. Ele estava com 5 meses e 20 dias. A  creche escondeu a queda. 

Era muito choro na creche, eu pensei que era fase de adaptação. Foi muito choro à noite. Eu 

sem entender. Dei remédio para cólica. Apareceram os hematomas. Febre. A cabeça mole. 

Tirou RX. Ele não voltou para a creche”. Um dos filhos mais velho cuidou dele. “Teve 

acompanhamento médico durante muito tempo. De cinco em cinco anos tirava eletro. Tomava 

remédio - valiun(?). Queixa-se de dor de cabeça; vive assustado; não dormia bem; certo 

sonambulismo. Sofreu outras quedas e acidentes, tudo na cabeça. Tem poucos amigos. Mas 

são conhecidos de muito tempo. Gosta de futebol. Tem vergonha de pedir dinheiro ou 

qualquer coisa ao irmão. Quebrou a perna e ficou três meses em casa. Não é ambicioso. 

Foi registrado aos sete anos de idade. Não foi registrado pelo pai biológico. Todos o chamam 

de Diego. Ele também atende por esse nome. A mãe resolveu mudar o nome quando foi 

registrá-lo. O pai já tinha ido embora quando ela o registrou. Ele conhece o pai e a família do 
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pai. O pai está em São Paulo. Nunca deu notícias sequer aos familiares. ”Não liga pra 

ninguém”. 

“O filho sofre por não ser filho do casal e ser o mais novo e sofre com a altura.sempre teve 

vergonha porque cresceu muito”. Cresceu depois dos 12 anos. Queixa-se da mãe que o 

prendeu dentro de casa e não o deixou ir para a escola, depois do ocorrido. “Ele estava com 

andar de malandro, usando brinco e cabelo grande”. 

Na primeira série apresentou dificuldades. “Era numa escola particular. Ficava sempre de 

castigo, sem o lanche porque não fazia o dever. Aos sete anos entrou na escola do Estado. 

Passou 4 anos na primeira série. A prof. dizia que era falta de atenção, que ele gostava de 

brincar. Em casa não queria que eu ensinasse. Mas é inteligente. Não gosta de ficar em sala de 

aula. Sempre reclamava das professoras. Não tem paciência, não fica quieto, é banheiro toda 

hora, levantava toda hora. Batia nas crianças. Não percebia a diferença de tamanho”. Ao 

passar para a noite e com a mudança de escola, perdeu o ano. “Muitas faltas. Tem dificuldade 

de aprender. Não acompanha e tem vergonha. Nos dias de teste faltava – “Não sei de nada”. 

Perdeu o ano de 2004. Esse ano cismou com o porteiro e não quis ir mais para a escola. Ele é 

irritável. Ignorante. Agressivo”.   

Fez curso de artesão por um ano – artesanato em mosaico em mármore e granito. 

 

Sobre o Ato Infracional: 

Foi um roubo de uma bicicleta. Fiquei com hipertensão depois do caso. Parece que não 

aconteceu nada com ele. Eu sofro mais que ele. 
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Apêndice 3 

 

 

Adolescente 8 

 

Idade: 17 anos 

Data da entrevista: 02.07.2007 

Data de nascimento: 25.08.1989 

Escolaridade: 5ª Série do Ensino Fundamental 

 

Composição familiar: antes do nascimento do adolescente, já existiam outros filhos, frutos 

de outro relacionamento, cinco filhos da parte do pai e um filho da parte da mãe. O primeiro 

filho da mãe foi criado pela avó materna. Antes do 1º ano de vida do filho (o adolescente em 

tela), a mãe se separou. São 17 anos de separada, após 4 anos de convivência. Vive outro 

relacionamento que dura há 16 anos. O filho estava com 3 anos e meio quando este novo 

relacionamento iniciou. 

 

Dinâmica familiar: “Eu me sentia muito judiada. Ele era raparigueiro”. 

 

Condições Econômicas: a mãe  tem 26 anos de serviço público. O pai é corretor. A mãe tem 

casa própria.  

 

História do adolescente: “a gestação foi razoável”. O clima no relacionamento “era ruim”. 

Houve perda de sangue. Houve uma tentativa de aborto. Tomou remédio para segurar. Parto 

cesáreo. Ele ( o filho) anda com as pessoas erradas. Vai pela cabeça dos outros. Eu entrei em 

depressão: muita preocupação desde há 3 anos – reprovação na escola. Expulsão ano passado. 

Não estuda. Não freqüenta as aulas. Acha ruim quando a mãe reclama. Uso de droga. Furtos 

em casa. O povo na rua queixa-se de mim dizendo que eu passo a mão na cabeça dele. Pegou 

um processo pq furtou a carteira de um policial militar. É pichador. Levou uma surra. Minha 

mãe ( a avó materna) deu parte de mim no juizado. Ele foi para um psicólogo. Troca a roupa 

por droga. Vende as coisas de dentro de casa. Pega dinheiro. Defendi ele demais este foi o 

meu mal. Teve problema no crescimento e tomou remédio durante 6 anos para se 

desenvolver; e problema de alergia. Eu futuco muito as coisas dele e encontrei um 

comprimido e um caximbo nas coisas dele. Já plantou um pé de maconha em casa. Tem um 

cachorro e não cuida do cachorro: “vou procurar minha turma”. Ele mente muito. Mija na 

cama – preguiça?. Cospe no chão. Joga ponta de cigarro no chão. Pedi a Deus que levasse ele. 

Passo muita vergonha. Prendi ele em casa, mas ele fugiu pelo telhado. Procurou algum tipo de 

ajuda, como o conselho tutelar várias vezes; psicólogo. 

Estudou da 3ª à 5 ª série: Na segunda ou na terceira série levou 15 dias de suspensão pelo 

furto de uma caneta. Já aí não respeitava os professores. Nesse período ele xingava o 

professor, já deu uma laranjada na cabeça do professor. Um murro na cara de outro professor 

Não respeitava. Esculhambava todo mundo. Tenho vergonha dos vizinhos pelo que ele é. Já 

puxou uma arma para um professor  e foi expulso.  Mudou de várias escolas. 

Ele se queixava do pai que nunca estava presente. Eu costumava lembrar ao filho o 

aniversário do pai. Tem uma imagem negativa do pai. Como o companheiro reage: ele é 

muito rígido. Não aceita o que ele faz. 

“Já trabalhou reajuntando piso em um condomínio e lixando geladeira 
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Apêndice 3 

 

 

Adolescente 9 

 

Idade: 15 anos 

Data da entrevista: 10. 05. 2007 

Data de nascimento: 23.09.1991 

Escolaridade: 2ª Série do Ensino Fundamental 

 

Composição familiar: os pais estão separados há 14 anos. Conviveram por 12 anos. Tiveram 

3 filhos. O mais novo morou com a avó materna no interior do Estado. Ele tem16 anos e 

estuda o 1º ano do ensino médio – ele passou a morar com a mãe, este ano de 2007. O mais 

velho está na 4ª série e o adolescente em tela, na 2ª.  Estes dois filhos “chegaram a morar com 

o pai, mas não deu certo. Eles tinham ciúme da mulher do pai. Ela também tinha ciúme dos 

meus filhos. Eu também não quero meus filhos com outra mulher”. Estes filhos têm processo 

no juizado, portanto são adolescentes infratores. 

 

Motivo da separação: “problema de mulher”. “Eu tinha ciúme das outras mulheres”. Foi 

“expulso de casa”. Recentemente ele “está com outra mulher, mas não tem filhos”. Quando 

deixou o marido, vendeu a casa e foi pra São Paulo, onde passou um mês, pois o mais velho 

adoeceu, quase morre, e o médico mandou escolher – ou a saúde do filho ou São Paulo. 

“Negociei com dinheiro da venda da casa e quando voltei, deixei os filhos com a minha mãe 

(a avó materna). Depois arrumei um lugar para morar – uma favela. E peguei os meus filhos. 

Mas, me arrependo de não ter deixado os filhos com a minha mãe. Ela é muito rigorosa. Ia 

educar melhor. Não sei ser rigorosa e bater nos filhos. Mas xingava”. 

 

Condições econômicas: a mãe estudou até a 4ª série e o pai não estudou, mas está estudando 

agora, à noite, supletivo do 1º grau, para renovar a carteira de  motorista. Não renovou a 

reabilitação porque não é alfabetizado. Só sabe escrever o nome. Tem pouca leitura. Está 

estudando por isso. É motorista de táxi, “defensor”, ou seja, trabalha para o dono do carro. 

Trabalha às sextas, aos sábados e aos domingos, ganhando  40,00 nesses 3 dias. A mãe é 

diarista. Ganha 25,00/dia, 75 em 3 dias, sendo que duas das diárias são de 15 em 15 dias. 

Recebe o benefício do bolsa-família no valor de R$ 80,00. 

 

Dinâmica de relacionamento familiar: é um bom pai. Nunca deixou os filhos passarem 

fome. Participava da vida deles, orientando. Sempre esteve presente na vida do filho. Os 

filhos estão com o comportamento mudado. Engrossaram o pescoço. Espancar não endireitou. 

As amizades ruins, as más companhias atrapalharam. Tenho um pouco de culpa pelos filhos: 

eu não procurava saber com quem andava. O adolescente acompanhava o outro irmão nas 

amizades. Pensando em resolver, o pai chegou a pensar em colocá-los  em um abrigo. O 

adolescente é apegado ao pai. Este dava mais atenção ao filho mais velho 

 

(A Mãe): tenho dor de cabeça direto. Dor nos ossos. Dor nas pernas. Fiz suspensão de útero. 

Tenho 15 anos de ligada. Parei de tomar remédio controlado – Diazepan. Tenho crise de 

nervos pelo dia-a-dia, a luta com os filhos, já pensei em suicídio 

 

História sócio-pessoal do adolescente: O adolescente está na 2ª série. “Ele não gosta de 

estudar. Não tive voz ativa para ele. Ele nunca passa de ano. A professora pede para levar 
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para o médico e fazer exames – não tenho tempo para correr atrás de médico para filho. Não 

concordo que ele estudasse à noite. Por isso ele não foi matriculado. Ele pede para estudar, 

mas eu não permito. Existe muita malandragem na porta da escola: o lugar onde moro é difícil 

para criar os filhos. O filho apresenta dificuldade de aprendizagem desde criança”. Adaptação 

inicial foi difícil. “Eu tinha pena e não deixava ele ir para a  escola”. Iniciou aos 6 anos. Aos 7 

anos ainda  ficava na escola, mas só queria brincar. Ele gosta de brincar, de jogar bola, de 

fazer amizade. Tem problema de saúde. Tem adenóide. O céu da boca é fundo. 

A gravidez foi tranqüila. Mas, levou um susto com uma bomba de São de João, e precisou 

fazer o parto aos 7 meses – Cesáreo. Nasceu com peso baixo. Mamou pouco: menos que 3 

meses. Não quis mais. Eu tomei muito antibiótico. Ele é ruim de boca. Ele não tomava 

mamadeira. Comia de colher. 

Quando criança levou uma queda de cabeça da janela. Desmaiou. Passou 8 dias no hospital. O 

médico disse: se verificar alguma coisa de estranho me procure. Ma não procurei. Ele é 

Afobado. Agoniado. Ansioso. Quer resolver tudo na hora.  Na escola, não fica quieto na sala. 

Mas não é de briga. Contei à profª sobre a queda. Ela pediu exame. 

Ele não é sadio não! Não está comendo não. Está triste. Se acorda assustado. Nunca assistiu 

televisão, brincava na rua de bola. Agitado. 

Os filhos só andam no mundo. Os dois são unidos. 
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Anexo 1: Quesitos do Ministério Público 

 

 

a) O representado apresenta indicativo ou sinal de anomalia ou anormalidade psíquica capaz 

de justificar avaliação psiquiátrica? Em caso positivo qual? 

 

b) O representado apresenta capacidade de compreensão de normas e valores de convivência 

social? 

 

c) A capacidade de compreensão do representado é compatível com a idade cronológica? 

 

d) O representado apresenta déficit de socialização? 

 

e) Os mecanismos ou instrumentos de controle pela autoridade familiar do representado são 

inexistentes ou insuficientes? 

 

f) O representado aceita os mecanismos de controle sócio-familiar? 

 

g) O representado apresenta agressividade passível de destaque? 

 

h) O representado apresenta personalidade denominada “dissocial”? 

 

i) O adolescente apresenta situação de vulnerabilidade e/ou exclusão social? 

 

j) Como o representado encarou a conduta que lhe foi atribuída no processo? 

 

k) Quais os instrumentos ou testes utilizados pelo NTO para a elaboração do Laudo Técnico? 
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Anexo 2: Série Documental 
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