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RESUMO 

 

O desenvolvimento do projeto de pesquisa que viabilizou a construção desta dissertação teve 

como objetivo a análise do processo de metamorfose identitária de adolescentes que residem 

em um acolhimento institucional. A proposta surgiu a partir da constatação, por meio de 

documentos oficiais, sobre a preocupação com a preservação da identidade dos sujeitos 

acolhidos e afastados do convívio familiar. Orientando-se pelos pressupostos da psicologia 

social crítica, que compreende a identidade como metamorfose (Ciampa, 1987/2005), uma 

vez que ela se constitui a partir da atividade humana na história, estranhou-se o uso da 

terminologia preservação nos documentos oficiais. Todavia, ao investigar os sentidos de uso 

dessa terminologia, foi possível compreendê-la como estratégia que traz a defesa do cuidado 

com a história pregressa dos sujeitos institucionalizados. Diante disso, surgiram novas 

problematizações em torno da temática identidade-adolescência-acolhimento-institucional, 

voltando o olhar para a dinâmica das políticas de identidade que perpassam os sujeitos 

institucionalizados, o lugar social do adolescente e as (con)tradições institucionais 

constituídas ao longo do tempo. Para aprofundar a análise desses fenômenos, José Miguel 

ensinou por meio da sua história vida aspectos de um conhecimento que se tornou práxis, 

pois parte da realidade objetiva-subjetiva do seu saber e produz conhecimento técnico-

científico. A metodologia que guiou a pesquisa foi qualitativa, utilizando como instrumento 

a narrativa da história de vida. O participante-narrador dessa pesquisa foi José Miguel, 

residente em uma unidade de acolhimento institucional há quase oito anos que, 

voluntariamente, se dispôs a contar com sensibilidade a sua história de vida, a qual suscitou 

a análise reflexiva de diferentes temas que atravessam a sua longa permanência na 

instituição. Destaca-se como principais questões: os limites enfrentados no ideal de 

construção da instituição enquanto família; a demanda por afeto e não apenas bens materiais; 

e a vivência da transexualidade na adolescência e em um contexto de acolhimento 

institucional. Apesar da história de vida de José Miguel ser única, ela retrata em seus 

contornos a vida de muitas outras crianças e adolescentes que foram afastadas do convívio 

familiar e solicita que sejam elaboradas políticas de transformação social em detrimento de 

estratégias de reparação das mazelas sociais. Esta pesquisa abre campo para a investigação 

de questões subsequentes no que tange a construção de novas estratégias de cuidado com as 

crianças e adolescentes, de modo a fazer cumprir o projeto do ECA, no qual o acolhimento 

institucional se consagra como uma estratégia de alta complexidade, passível de ser 



 
 

executada apenas após a realização de inúmeras tentativas de transformação das dificuldades 

e desigualdades sofridas pelos sujeitos de direitos.  

 

Palavras-chave: Identidade-Metamorfose. Acolhimento Institucional. Adolescência. 

Gênero. Políticas de Identidade. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The development of the Research Project that enabled the construction of this dissertation 

objectified to analyze the process of identity metamorphosis of adolescents who live in 

Institutional Homes for Children and Young People. This proposal emerged from the 

acknowledgement in official documents about the worry in preserving the identity of 

sheltered people distanced from the family. Guided by presumptions of critical social 

psychology in which identity was conceived as metamorphosis (Ciampa, 1987/2005), once 

it is constituted from human activity and history, the terminology preservation on official 

documents was unfamiliar. However, when investigating the terminology use, it was 

possible to see it as a care strategy with the previous story of institutionalized people. 

Through this, new problematizations around the thematic identity-adolescence-sheltering-

institutional emerged, specially looking at the identity policies’ dynamics related to the 

institutionalized subjects, the social place of teenagers and the institutional (con)traditions 

constructed throughout the time. To deepen analyze the phenomenon, José Miguel taught, 

via the story of his life, aspects of a knowledge that became praxis, as long as it comes from 

an objective-subjective reality of his know-how and produces technical-scientific 

knowledge. The qualitative methodology lead this research, using as an instrument a story 

of life narrative. The participant-narrator was José Miguel who has been living in an 

Institutional Home for Children and Young People for nearly eight years. He opted 

deliberately to tell sensitively about his life’s story and it evoked reflexive analyzes of 

themes, which pass thought his long permanency at the institution. Some mainly questions 

highlighted are the limits in constructing the institution as a family, the need of affection and 

not only material assets, living transexuality at adolescence and at an institutional context. 

Although José Miguel’s life story is unique, it pictures the life of so much more children and 

adolescents distanced from the family and requests that social transformations policies 

should be elaborated in detriment of strategies that only repair social evils. The present 

research opens the field to investigate subsequent questions about constructing new children 

and adolescents care strategies in order to fulfill ECA’s project, in which institutional 

sheltering is considered a high complexity strategy that only can be executed after 

uncountable attempts in transforming difficulties and inequalities experienced by the subject 

of rights. 

 

Keywords: Identity-Metamorphosis. Institutional Sheltering. Adolescence. Gender. Identity 

Policies.  
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1. Prólogo 

 

It takes a whole village to raise our children  

It takes a whole village to raise one child  

We all everyone must share the burden  

We all everyone will share the joy  

Joan Szymko – It Takes a Village 

 

Os estudos brasileiros acerca dos diversos fenômenos psicológicos que 

compreendem a vida humana passaram por uma significativa transformação na década de 

1980 em decorrência da crise da psicologia vivenciada desde meados da década de 1960. 

Essa crise deu origem a uma série de novas pesquisas que objetivavam compreender o 

homem a partir da sua realidade territorial. Buscava-se, desse modo, reconhecer “como” e 

“por que” determinados fenômenos ocorriam, considerando o meio em que o indivíduo 

estava inserido, suas relações políticas, econômicas e culturais, bem como seus conflitos e 

superações. É nesse cenário que vários fenômenos de investigação da psicologia social se 

transformaram dialeticamente e a identidade passou ser considerada uma categoria de análise 

apreendida não mais como um fenômeno estático e acabado, mas como um processo, como 

um fazer-se constante por meio da atividade humana (Codo & Lane, 1984/2012). 

A pesquisa desenvolvida por Antônio da Costa Ciampa (1987/2005), registrada no 

livro A Estória do Severino e a História da Severina, faz parte do conjunto de produções 

científicas que resultaram da crise da psicologia, e do esforço de construir uma Psicologia 

Social Crítica que, nesse caso, possibilitaria acessar a expressão da identidade humana de 

forma materialista e de maneira aprofundada. A identidade é compreendida por esse 

pesquisador como metamorfose, pois se dá pela articulação das experiências dos indivíduos 

em um determinado contexto histórico, social, econômico e cultural. Como afirma Lima 

(2012), Ciampa apresenta a identidade por meio da perspectiva materialista como resultado 

da relação indivíduo-sociedade, sendo, portanto, resultante de um desenvolvimento 

dinâmico, em constante metamorfose (p. 223). Essa afirmação permite compreender que 

investigar a identidade de um povo, de um grupo ou de um indivíduo, significa investigar 

também a realidade material da existência que os constituem e que os inserem em um 

movimento de repetição ou emancipação frente às suas representações identitárias. Sendo 

assim, segundo Lane (1984/2012), esse modo de compreender o humano difere a Psicologia 

Social das outras psicologias, pois s constata que:  



4 
 

o homem fala, pensa, aprende e ensina, transforma a natureza; o homem é cultura, 

é história. Este homem biológico não sobrevive por si e nem é uma espécie que se 

reproduz tal e qual, com variações decorrentes de clima, alimentação, etc. O seu 

organismo é uma infra-estrutura que permite o desenvolvimento de uma 

superestrutura que é social e, portanto, histórica (p. 12). 

 

Ao considerar a realidade das instituições brasileiras de acolhimento institucional 

para crianças e adolescente, a identidade aparece como uma categoria de investigação e 

análise, uma vez que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Lei nº 8069, 

1990) estabelece em seu artigo 94, § 4° como obrigação dessas instituições a preservação da 

identidade dos indivíduos acolhidos. Diante dessa exigência, despertam-se reflexivamente 

as seguintes questões: uma vez que se considera a demanda legislativa da preservação 

identitária como um cuidado com a história pregressa dos sujeitos institucionalizados, 

questiona-se sobre os desenvolvimentos operacionais das instituições que visam promover 

tal preservação. Ao mesmo tempo, questiona-se sobre até que ponto deve-se preservá-la. 

Nesse modelo institucional há espaço para emancipação? Há espaço para novas 

compreensões/manifestações do sujeito?  

Segundo o ECA, o encaminhamento de crianças e adolescentes para as unidades de 

acolhimento institucional decorre da existência de alguma situação de violação dos direitos 

básicos, configurando um quadro de vulnerabilidade social, além disso, todas as 

possibilidades de permanência no convívio familiar deverão ter sido esgotadas. O ECA é 

estruturado pelo princípio da “proteção integral” e postula que as entidades de acolhimento 

institucional devem aproximar do convívio familiar as condições de vida que são oferecidas 

naquele espaço. Desse modo, as unidades de acolhimentos devem configurar-se como 

espaços acolhedores, que promovam a cidadania e que garantam direitos. Precisam também 

estar atentas às demandas físicas, afetivas e cognitivas das crianças e adolescentes residentes 

destes espaços.  

Apesar das determinações legais que regem as práticas de acolhimento institucional, 

observa-se que a experiência vivida por aqueles que estão em situação de abrigado é 

carregada por sentidos que se contrapõem ao passo que, ora estão associados ao desamparo, 

ao sofrimento, aos estigmas; ora são relacionados ao acesso à alimentação, conforto e 

moradia (Oliveira, 2007). São, portanto, experiências complexas, dicotômicas e muito ricas 

em conteúdo e sentido, sendo que a análise da narrativa da história de vida de um adolescente 

acolhido revelou-se amplamente promissora, ao pautar-se nos moldes de uma teoria que 

compreende o movimento de metamorfose intrínseco ao processo de metamorfose da 

identidade de um indivíduo, conforme proposto por Ciampa (1987/2005).  
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Considerando essas observações, a proposta de investigação desta pesquisa buscou 

analisar o processo de metamorfose identitária de um adolescente residente em uma unidade 

de acolhimento institucional abrigamento. Considerando que as condições que produzem e 

orientam a institucionalização assumem um papel preponderante no movimento de fazer-se 

do indivíduo, realizou-se uma análise crítica da história de vida, atendo-se para às interfaces 

decorrentes das relações institucionais imbricadas nesse processo. 

Para a realização deste estudo, partiu-se de um posicionamento crítico, por considerar 

que pesquisar aquilo que a sociedade se esforça para não ver é uma atitude de transformação 

política que constitui um dos pilares da Psicologia Social Crítica. Como afirma Lima (2012) 

o exercício de pesquisar a identidade dentro do âmbito da psicologia social “deve ser um 

convite para a inquietação, para o inconformismo, para a subversão do instituído e, 

sobretudo, para o vislumbre e a criação de alternativas para as alternativas que não tem 

transformado a nossa sociedade” (p. 226). Além da justificativa social sobre a importância 

desse estudo, pontua-se, também, a sua relevância científica, visto que, não foram 

localizados estudos que investigassem o processo de metamorfose da identidade de 

indivíduos que ainda estão inseridos em contextos de acolhimento institucional. Foram 

identificadas apenas duas pesquisas transversais sobre o problema proposto nesta 

investigação, contudo, nessas pesquisas os participantes eram egressos das unidades de 

acolhimento (Decome Poker, 2014; Furlan, 2015). Considera-se que investigar os processos 

identitários enquanto o narrador dessa história ainda vivencia as interfaces de ser um sujeito 

acolhido, poderá auxiliar tanto na compreensão de como as práticas e ideologias que 

orientam o serviço coparticipam dos processos de reconhecimento e identificação do sujeito, 

bem como possibilitará perceber quais são as saídas encontradas para enfrentar as diversas 

desafios vividos.  

No que se refere ao modo de construção da dissertação, compreende-se que aventar 

dizer sobre o olhar do pesquisador acerca de um fenômeno é uma tarefa arriscada e 

perpassada por alguns entreves. Esclarece-se, assim, o primeiro desafio encontrado e do qual 

não se pode fugir por pressupor dele para a estruturação de um rigor metodológico. Por isso, 

apesar das reiteradas controvérsias apresentadas sobre os estabelecimentos cronológicos que 

criam e cristalizam “fases” da vida, foi necessário adotar a faixa etária de 12 a 18 anos como 

adolescência afim de selecionar os participantes da pesquisa. Contudo, essa escolha se 

orienta apenas por uma necessidade de gestão da pesquisa acadêmica, sendo que se 

questiona, a todo o momento, sobre a incoerência do estabelecimento cronológico e rígido 

de um período de entrada e saída da adolescência. Além da crítica à universalização da fase 
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cronológica da adolescência, tensiona-se, também, a necessidade de assumir que as relações 

de gênero também modificam a compreensão e vivência desse tempo. 

Sinaliza-se, também, que essa pesquisa se estruturará sobre a ótica de uma 

adolescência que foi e é constituída na história e na cultura de uma sociedade marcada por 

diversos discursos que a todo tempo buscam caracterizá-la como um fenômeno findado e 

natural. Como alerta Bock (2007) 

a visão naturalizante da adolescência é mais do que uma visão que acoberta as 

determinações sociais; é uma visão que impede a construção de uma política social 

adequada para que os jovens possam se inserir na sociedade como parceiros sociais 

fortes, criativos, cheios de projetos de futuro (p. 74). 

 

Desse modo, assim como a identidade é assumida, nessa pesquisa, como ação que se 

realiza durante toda a vida, a adolescência é apreendida como uma manifestação dessa ação 

humana de organizar a vida em sociedade e de lidar com todas as tradições e contradições 

de um povo em um determinado tempo e território. 

Considerando por essa perspectiva que o homem é um ser histórico, implica-se na 

compreensão da adolescência a análise das condições e contradições presentes no tempo e 

no território que permeiam a sociedade e as relações humanas, para que se reflita sobre o 

que é, por um olhar histórico, ser adolescente. Admitindo que o projeto de se tornar indivíduo 

está sempre em movimento dialético de constituição e, portanto, assim como a identidade 

humana é um sendo. A partir dos desenvolvimentos de autores inseridos ou que dialogam 

com a psicologia social crítica, concebe-se, nessa pesquisa, a adolescência como um 

fenômeno global, isto é, formatado desde os determinantes físicos, até os políticos, culturais 

e econômicos. Ressalta ainda o fato que ser alguém, só se faz pela relação com o outro, pelo 

movimento de se representar e ser reconhecido, de modo que ser adolescente envolve um 

conjunto de sentidos e significados que estão para além de fenômenos e comportamentos 

visualmente apresentados – é, por isso, um fenômeno constitutivamente social 

A adolescência é, portanto, assumida nesta pesquisa como um momento estabelecido 

socialmente e historicamente, ao qual perpassa-se muitas pressuposições, estigmas, 

demandas e, sobretudo, contradições. Apesar de escolher manter o uso da palavra 

adolescência, frente a elucidação de tantas controvérsias sobre termo, em uma pesquisa de 

caráter crítico e que defende a força teórico-prática do sintagma identidade-metamorfose-

emancipação, salienta-se que essa escolha está sob as bases da psicologia social crítica que 

no passado também inspirou Alves (1997a) ou a qual coube pontuar que: 

quando se fala de adolescência poder-se-ia entender que o ingresso na vida adulta 

encerraria o processo de formação da identidade após essa fase de definição ou 



7 
 

transição, determinada e limitada pela idade. Entendo, ao contrário, que a 

adolescência é uma etapa importante dentro do processo de identidade, mas que 

isso não significa, absolutamente, que nela ocorre a formação de uma estrutura 

estática sem futuras mudanças (p. 14). 

A organização desta dissertação foi estruturada partindo de uma análise histórico-

cultural das instituições de acolhimento para crianças e adolescentes no Brasil, considerando 

suas práticas e ideologias, e sobre as transformações da concepção de adolescência ao longo 

do tempo, na ciência e nas políticas públicas. Logo, teceu-se uma revisão teórica reflexiva 

sobre o desenvolvimento do conceito de identidade, amparado, sobretudo, na pesquisa de 

Ciampa (1987/2005). Descreve-se, em seguida, os objetivos, caminho metodológico da 

pesquisa e a análise interpretativa da narrativa da história de vida do adolescente-trans  em 

condição de abrigamento institucional. Finaliza-se com algumas considerações, por meio 

das quais abre-se campo para novas investigações científicas. 

Pontua-se, nesse sentido, que os resultados da pesquisa podem contribuir para a 

criação de novas políticas públicas em prol do bem-estar de crianças e adolescentes 

institucionalizados ou sujeitos a essa condição, tornando-se, assim, um instrumento de 

empoderamento, pois faz com que as suas vozes sejam ouvidas. Além disso, vale ressaltar 

que cuidar, educar e garantir os direitos das crianças e adolescentes são responsabilidades 

de toda a sociedade. Sendo que, desenvolver pesquisas que tenham como objetivo gerar 

melhores condições de vidapara as crianças e adolescentes trata-se do cumprimento de um 

dever social que visa proteger e promover o bem-estar daqueles que no futuro irão gerenciar 

os modos de se viver em comunidade. Como defende o ECA, a proteção e o desenvolvimento 

integral das crianças e adolescentes devem ser oferecidos sem nenhuma distinção ou 

discriminação, e envolve ações articuladas entre a família, o Estado e a sociedade (Rizzini, 

Barker, & Cassaniga, 1999; Lei nº 8069, 1990). 

Portanto, almeja-se ao investigar os processos de metamorfose da identidade de um 

adolescente abrigados auxiliar na reflexão e análise acerca das atuais práticas de proteção de 

direitos implantadas. Permitindo, assim, o surgimento de iniciativas para a criação de novas 

redes de apoio e solidariedade, bem como despertar e sensibilizar pessoas dispostas a realizar 

mudanças que promoverão o desenvolvimento pleno das crianças e adolescentes que, 

atualmente, estão institucionalizados e/ou em contexto de vulnerabilidade.  
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2. As metamorfoses das instituições de Acolhimento no Brasil 

 

Remontar e analisar a história da institucionalização de crianças no Brasil é um 

movimento necessário, uma vez que se compreende que as instituições têm sempre uma 

história, da qual são produtos, de modo que é impossível compreender adequadamente uma 

instituição sem entender o processo histórico em que ela foi produzida (Berger & 

Luckmann, 1985, p. 79-80). Rizzini e Rizzini (2004) pontuam que uma das diferenças 

históricas da institucionalização de crianças e adolescentes consiste no público atendido. 

Enquanto hoje o motivo do acolhimento institucional está muito associado à violência, 

pobreza e ao narcotráfico, no passado “grande parte da ‘clientela’ das instituições era 

internada pelas próprias famílias” (p. 16). Contudo, mesmo havendo essa dicotomia inicial 

dos grupos assistidos, observa-se que em momentos históricos distintos, a pobreza se fez, 

direta ou indiretamente, como uma das principais justificativas para a institucionalização, 

pois no período da Roda dos Expostos, em tempos de FUNABEM/FEBEM e na atualidade 

do ECA, a falta de recursos financeiros da família é posta (indiretamente) como justificativa 

para o acolhimento, sendo que, como destaca Rizzini e Rizzini (2004) parece haver no Brasil 

uma cultura de institucionalização.  

Apesar da amplitude da manifestação dos modos sociais de se institucionalizar (seja 

colocando a criança na escola ou se tornando um funcionário de uma empresa), o uso desse 

termo será utilizado nesse texto para designar a ação de retirada da criança/adolescente do 

contexto que lhe era comum e/ou a perda ou incapacidade da guarda parental. Considera-se 

também que essa separação ‘institucional’ é realizada independentemente do consentimento 

da criança ou adolescente que é levado para uma unidade de acolhimento, onde deverá 

permanecer até que recebam o aval para saída vindo de uma autoridade que, por vezes, acaba 

por lhe tomar a possibilidade de expressar seu desejo e sua voz. 

Considerando essas marcações contextuais e teóricas, tentar-se-á costurar um tecido 

a partir dos fios históricos que formam a roupagem da institucionalização de crianças e 

adolescentes no Brasil. Objetiva-se alcançar, nesse momento do texto, diferentes períodos 

histórico-políticos desde o Brasil Colônia até a atualidade, na qual o ECA consagra essa 

prática como ‘acolhimento institucional’, apresentado em diferentes modalidades. Para isso, 

recorrer-se-á a diferentes análises realizadas acerca dos marcos temporais desse fenômeno, 

buscando identificar tendências e transformações sobre o modo de acolher, institucionalizar 

e classificar crianças e adolescentes no cenário brasileiro.  

 



9 
 

 

2.1 Expostos e Desvalidos: os dogmas do colonizador 

A prática do abandono e da assistência às crianças desvalidas1, expostas ou 

enjeitadas2 instauram-se no Brasil simultaneamente ao processo de colonização, uma vez 

que a proteção à criança abandonada já estava prevista nas três Ordenações do Reino 

(Marcílio, 2006, p. 128). Desse modo, os brancos recém-chegados às terras indígenas 

apresentaram o abandono como uma alternativa possível nesse novo contexto. Com o passar 

do tempo e com a expressão de fenômenos furtivos tanto de direitos como de bens materiais 

realizados pelos colonizadores, a situação de miséria, exploração e marginalização levou 

os indígenas, e depois os africanos e os mestiços, a seguir o exemplo dos descendentes de 

espanhóis ou de portugueses, de abandonar seus filhos (Marcílio, 2006, p. 128)3.  

Desde a colonização até meados do século XIX, o assistencialismo aliado à 

fraternidade, sem a pretensão de transformações sociais, e com um ideal religioso em busca 

de salvação pela alma, fez com que aqueles com melhores condições financeiras oferecessem 

esmolas e ações pontuais aos desvalidos, vislumbrando também manter a situação e 

preservar a ordem, propagando-se comportamentos conformistas (Marcílio, 2006, p. 134). 

Mesmo havendo diferentes iniciativas individuais para o acolhimento à criança, as Câmaras 

Municipais tinham como dever estabelecido pelo Estado oferecer assistência às crianças 

abandonadas. Todavia, destaca-se que é relevante a omissão e parcialidade dessas câmaras 

diante tarefa de assistir essas crianças. Além disso, o número de crianças ‘expostas’ crescia 

exponencialmente no Brasil, de modo que o gasto que as Câmaras tinham com a ‘criação’ 

dos ‘expostos’ alcançou, em 1840, o índice de 39,6% da sua renda total. Devido a isso, 

quando alguma família não se responsabilizava por uma criança que estava abandonada, ela 

acabava em situação de rua, sendo que em muitos momentos, vivenciava situações de 

mendicância, prostituição e criminalidade (Marcílio, 2006). 

Nesse contexto, foi instituída em 1828 a Lei dos Munícipios, na qual a Câmara 

Municipal estabeleceu que a Assembleia Legislativa Provincial deveria arcar com as 

despesas referentes ao acolhimento do exposto. Desse modo, foi concedida a inúmeras Casas 

                                                           
1 Optou-se pelo uso da terminologia desvalido por compreender o sentido atribuído a essa expressão no período 

histórico em questão, sendo que a compreensão desse termo é conceituada no “Diccionario contemporâneo da 

Lingua Portugueza (1881) (...) como desprotegido, desamparado, pobre, desgraçado, e desvalimento, falta ou 

perda de favor, de proteção, de valimento. (Rizzini & Rizzini, 2004, p. 89).  
2 O enjeitamento envolvia bebês ou recém-nascidos cujos pais não possuíam recursos para criá-los e que, 

portanto, abandonavam-nos na esperança de que os mesmos fossem amparados pelo auxílio público ou 

particular (Venâncio, 2000, p. 114). 
3 Nesse ponto, justifica-se o uso do termo “dogmas do colonizador” no subtítulo desta seção, visto que o hábito 

de “abandonar” constitui-se como uma furtiva herança transmitida pelos colonizadores. 
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de Misericórdia a responsabilidade de proteger as crianças abandonadas, o que viabilizou a 

instauração das Rodas e Casas de Expostos, além de Recolhimento, para as meninas pobres 

e para as expostas (Marcílio, 2006, p. 135). 

Devido a essa aliança entre Estado e instituições de caridade, tanto as casas de 

Misericórdia, quanto a Roda e Casa dos Expostos e Recolhimento passaram a ser estratégias 

formais do governo para a assistência aos desvalidos. Contudo, em contradição ao que se 

esperava, a Roda não foi o meio mais expressivo de assistência, sendo que um terceiro 

sistema de proteção à criança, caracterizado por Marcílio (2006) enquanto informal, foi mais 

universal e abrangente” (p. 135) no período, o qual se referia àquelas crianças que eram 

deixadas nas portas das casas e igrejas e eram admitidas por aqueles que os encontravam 

como filhos de criação. Esse sistema informal era sustentado tanto por ideologias religiosas 

quanto por uma demanda de produção, visto que, além do anseio por praticar a piedade cristã 

almejando um benefício divino, as crianças deixadas nas portas eram assumidas pelas 

famílias como uma mão-de-obra barata. No período colonial, o hábito de receber essas 

crianças como membros da família era tão significativo, que na cidade de Mariana-MG, entre 

os anos de 1779 e 1833, foram expostas em portas de casas de família 983 crianças, das 

quais apenas 36 não ficaram com as famílias em cujas portas foram deixadas (Marcílio, 

2006, p. 135).  

 Acerca da Roda dos Expostos, sabe-se que as primeiras instituições brasileiras foram 

criadas no século XVIII nas cidades de Salvador, Rio de Janeiro e Recife, sendo as únicas 

existentes até a Independência (1822). Marcilio (2006), traz em seus registros que, 

inicialmente, a Roda só acolhia bebês e permanecia com eles até os três anos de idade, 

prolongando depois até os sete anos, de modo que passado esse período, era necessário que 

alguma família cuidasse dessa criança. 

 Algumas pontuações acerca da Roda dos Expostos mostram como esse sistema 

refletia o desmazelo do Estado e da Sociedade perante a infância e, sobretudo, diante 

daqueles que estavam em situação de abandono. Ainda que a finalidade da criação da Roda 

fosse a de ser um meio eficaz para impedir o infanticídio e o aborto (Marcílio, 2006, p. 145), 

fazendo com que fossem criadas, inclusive, multas para aqueles que deixassem uma criança 

abandonada em local solitário, observou-se que as taxas de mortalidade nas Rodas atingiam 

níveis extremos. Na Roda do Rio de Janeiro, por exemplo, foi realizado em 1823 um 

levantamento que mostrou que das doze mil crianças que haviam passado pela instituição 

nos últimos 13 anos, apenas mil sobreviveram. Esses dados não estão desconexos da 

realidade de outras Rodas, visto que as amas-de-leite que tinham como função alimentar e 
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cuidar das crianças, buscavam esse trabalho objetivando apenas o retorno financeiro, sendo 

chamadas por Marcílio (2006) de mercenárias. Além disso, a infraestrutura das Rodas era 

extremamente insalubre, funcionando até mesmo em alas hospitalares (Marcílio, 2006). 

Outro retrato importante desse período histórico consiste no Recolhimento de 

meninas pobres, o qual tinha como finalidade promover ações devocionais, caritativas e 

educacionais (Marcílio, 2006, p. 164). Esse sistema de atendimento diferenciava-se daquele 

oferecido para filhas de um legítimo casamento, pois enquanto essas tinham nesse espaço a 

busca de uma preservação da sua honra e um ensino voltado para a preparação para o 

casamento, as meninas pobres eram formadas para serem empregadas domésticas, sendo 

atendidas pelas Misericórdias (Marcílio, 2006; Rizzini & Rizzini, 2004). 

As práticas do Recolhimento foram marcadas pela disciplina e pelo ideal perverso de 

não permitir que as meninas caiam nas funestas consequências que se originam do não terem 

quem as governe, e eduque, entregando-se à escandalosa relaxação própria da sua 

debilidade (Marcílio, 2006, p. 166). A organização desse espaço seguia um modelo 

conventual, com sinos e horários bem estabelecidos para cada atividade, uma vez que muitas 

dessas instituições foram dirigidas por freiras. Destaca-se que tanto a estratégia de instaurar 

medidas disciplinares rígidas, quanto a justificativa que sustenta uma falaciosa necessidade 

de governar as meninas, demonstram uma mentalidade social, histórica e cultural marcada 

pelo poder de controle dos corpos, sobretudo, do da mulher.  

Outra estratégia ofertada até meados do século XIX, consistiu na assistência aos 

meninos pobres. Constatou-se que a maioria desses meninos tinham como principais 

destinos o retorno para as suas famílias; a permanência com as amas-de-leite (muitas vezes 

como escravos); e a moradia na rua e ações de mendicâncias. Contudo, a minoria era 

recebida em instituições que tinham como objetivo formá-los profissionalmente, sendo que 

apenas no final do século XVIII foram criadas algumas dessas instituições, as quais tinham 

como propósito tornar esses meninos ‘úteis’ para a sociedade (Marcílio, 2006).  

Montado o quadro histórico da assistência durante o período dos Seres Expostos, 

ainda se faz necessário pontuar algumas particularidades identificadas nesse contexto. A 

primeira delas se refere aos motivos que levavam ao abandono. Apesar da igreja católica 

apregoar que os pais que enjeitam suas crianças agem com impiedade e desrespeito aos 

mandamentos católicos (Venâncio, 2000), observou-se a partir da pesquisa feita por Marcílio 

(2006), que os motivos do abandono não se confirmavam como uma falta de devoção aos 

mandamentos católicos, nem mesmo como uma rejeição dos pais, sobretudo das mães, em 

relação aos seus filhos. A pobreza consagrou-se então como o principal motivo do abandono, 
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até mesmo de filhos de um legítimo matrimônio, como pode ser observado pelo seguinte 

bilhete escrito em 10/07/1941: Por me achar sem meios de criar e educar meus filhos tomei 

a resolução de deitar nesta Santa Casa meu filho legítimo, branco, chamado José Epifânio 

dos Santos, que já é batizado em casa por um sacerdote... (Marcílio, 2006, p. 258). Apesar 

da pobreza ser um fator sempre associado ao abandono, outros também o condicionavam 

como a morte ou a doença do pai ou da mãe, o nascimento de gêmeos, a saída do pai de 

casa, deixando sua mulher ao desamparo, e a falta de leite da mãe, dentre outros (Marcílio, 

2006, p. 259). 

A segunda particularidade do fenômeno do abandono que se pretende elucidar 

consiste na inexpressão desse hábito entre as famílias campesinas. Segundo Venâncio 

(2000), durante os séculos XVIII e XIX, as taxas de abandono alcançaram diferenças 

significativas de acordo com o nível socioeconômico da população, sendo que aquelas mais 

ligadas aos contextos urbanos e que tinha, até mesmo, melhores condições financeiras, eram 

as que mais enjeitavam as crianças. Essa observação consolida o relato histórico que 

demonstra que em regiões agrícolas a prática do abandono mostrava-se rara, sobretudo 

devido à necessidade de uma maior quantidade de pessoas para o exercício laboral 

campesino. Além do fato de que nessas regiões era muito comum agregar às famílias 

crianças órfãs, sendo que ao fazerem isso, os pobres, principalmente os do meio camponês, 

acabaram muitas vezes por inverter a lógica do abandono, transformando o gesto em uma 

forma de proteger a criança (Venâncio, 2000, p. 112).  

Todavia, Marcílio (2006) demonstra que com o crescimento demográfico e a saída 

da população do campo para a cidade, multiplicaram-se as habitações precárias, as favelas 

e os cortiços nas grandes cidades (p. 192), sendo que a sujeição a empregos exploratórios 

foi um fenômeno comum à época. Desse modo, além da perda de referência dos valores 

presentes no campo, que incluíam o auxílio mútuo entre os moradores da região, houve um 

crescimento avassalador da pobreza, de forma que legiões de crianças maltrapilhas, 

desamparadas, tornaram-se uma constante nas grandes cidades (p. 193).  

Portanto, o longo período classificado aqui como aquele que dizia das crianças e 

adolescentes em vulnerabilidade social como Expostos e Desvalidos, perdurou desde a 

colonização (1500) até meados/fim do século XIX, mesmo considerando que somente em 

1920 a Roda dos Expostos foi extinta no Brasil. Ainda que esse momento da história 

compreenda um grande espaço de tempo cronológico, observou-se que não ocorreram 

mudanças efetivas em relação à mentalidade daqueles que ofertavam e regulamentavam os 

serviços de assistência às crianças e aos adolescentes desvalidos. Desse modo, o tempo dos 
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Seres Expostos é caracterizado por uma cultura de desumanização da criança e do 

adolescente, sobretudo, daqueles que eram pobres, no qual a assistência à criança 

abandonada derivava-se do incômodo que o vagar pelas ruas gerava nas pessoas (Marcílio, 

2006).  

 

2.2 Controle do Sujeito 

 

O segundo momento histórico da institucionalização brasileira de crianças e 

adolescentes estabelecido no corpo desse texto será chamado de Controle do Sujeito. Esse 

período inicia-se no século XX e estende-se até 1988, quando é aprovada a atual Constituição 

da República Federativa do Brasil. Escolheu-se nomear esse período como controle do ser, 

devido aos registros históricos que demonstram que as crianças e adolescentes dessa época 

eram tidos como objetos de tutela, aos quais era necessário incutir uma boa educação que 

fosse capaz de adequá-los às expectativas sociais. Ressalta-se que por mais que houvesse 

um discurso que visasse admiti-los como sujeitos de direito, as práticas de assistência e 

punição os tratavam como objetos que demandavam ajustamento social. Desse modelo de 

assistência ainda culminou uma ideologia que apregoava uma política de bem-estar social 

(Welfarestate) e que executava ações de controle, disciplina e monitoramento. Essa foi uma 

época onde termos como delinquente e marginal eram comumente utilizados para 

caracterizar as crianças e adolescentes que necessitavam da assistência do Estado (Marcílio, 

2006; Violante, 1982). 

 Para descrever essa história é importante se atentar para o movimento que a constitui, 

para isso, será localizado e discutido os marcos sociais e políticos desse período. Demarca-

se que no período entre o século XIX e século XX, observou-se o aparecimento de demandas 

expansivas e, em alguns momentos, contraditórias entre si acerca dos objetivos da assistência 

institucionalizada, visto que fazia parte do propósito dessas organizações tanto proteger e 

educar, quanto avaliar, classificar, separar e vigiar. A arbitrariedade dessas preposições 

evidencia-se, sobretudo, quando são investigadas as práticas reais da assistência oferecida 

pelo Estado, visto que aqueles que eram atendidos por ele na condição de menor infrator, 

recebia o mesmo tratamento daqueles que estavam na instituição por falta de recursos 

financeiros dos pais (Marcílio, 2006).  

 Considera-se que o contexto de cada momento histórico reflete e (re)formula as 

compreensões sociais acerca dos fenômenos vividos. Nesse sentido, registros como o de 

Marcílio (2006) demonstram que com a instauração da República tornou-se possível inculcar 
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com maior solidez as divisões entre os estratos sociais. O Estado destinava à criança rica 

meios para que ela pudesse ser preparada para a Sociedade na forma de um cidadão político; 

enquanto a criança pobre, além de ser estigmatizada como perigosa, recebia o auxílio do 

Estado apenas para ser preparada profissionalmente, de modo que na vida adulta fosse capaz 

de vender a sua força de trabalho.  

 Na tentativa de regulamentar a assistência, surge em 1927 o primeiro conjunto de leis 

direcionado às crianças e adolescentes “abandonados”, chamado de Código de Menores. 

Segundo Oliveira (2007), o Código de Menores de 1927 estabelecia que para ter acesso ao 

serviço deveria ser avaliado “o grau de abandono, periculosidade, vadiagem ou 

libertinagem” do indivíduo e que a autoridade competente precisava obter informações a 

respeito do estado físico, mental e moral do menor e da situação social, moral e econômica 

dos pais ou responsáveis (p. 55). 

A promulgação desse código fez com que o juiz se tornasse um grande representante 

do Estado, que determinaria o futuro de inúmeras crianças. Tratava-se de uma figura 

tuteladora dos sujeitos desvalidos e suas ordens eram orientadas pela lógica da vigilância e 

da punição (Marcílio, 2006). Nesse cenário, destaca-se que a definição do atendimento 

oferecido aos menores pelo Código de Menores apresentava ainda outro impasse, pois fora 

estabelecido o mesmo padrão de assistência em relação à proteção e ao controle penal, o que 

consolidava ainda mais os estigmas sociais da institucionalização e legitimando um modelo 

de atendimento que não considerava crianças e adolescentes como sujeitos de direito. Essa 

dubiedade do Código ratificava o fortalecimento das ações do Juizado de Menores, de forma 

que eram impostas inúmeras normas e condições para o cuidado oferecido pelos pais ou 

responsáveis, sendo que o não cumprimento os sujeitavam à perda da guarda dos que 

estavam sobre seus cuidados (Galheigo, 2003). 

Apesar do temor proporcionado pelo Estado, devido à presença marcadamente 

dominadora do Juiz sobre a família, as ações governamentais dessa época não tinham como 

foco a real proteção e assistência do menor, sendo que os feitos do Estado para a criança e 

para o adolescente tinha como objetivo o controle social, mesmo que para isso fosse 

necessário empregar práticas repressivas. Dois sistemas desenvolvidos no início e meados 

do século XX que evidenciam esses fatos são o Departamento Nacional da Criança e o 

Serviço Nacional de Menores (SAM). 

O Departamento Nacional da Criança vigorou durante o período do Estado Novo e 

tinha como função a coordenação de todas as atividades nacionais relativas à proteção à 

maternidade, à infância e à adolescência (Lei nº 2.024, 1940). Pretendia-se por meio desse 
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departamento promover o crescimento de uma população preparada para o trabalho, 

considerando as mães como as mediadoras fundamentais para a construção de uma ‘nação 

forte’. Nesse sentido, observa-se que as ações empreitadas pelo Estado tinham um caráter 

estritamente autoritário e paternalista, visto que as preocupações relativas à maternidade e 

à infância foram tratadas pelo viés modernizador e científico, do mesmo modo que a família, 

pois eram parte integrante do projeto de estabelecimento de um modelo ideal de cidadania 

(Barbosa, 2013, p. 680). Já o SAM foi instituído em 1941 e tinha como finalidade 

“sistematizar e orientar os serviços de assistência”; bem como abrigar e recolher menores, 

“estudar as causas do abandono e da delinquência infantil e promover a publicação periódica 

dos resultados de pesquisas, estudos e estatísticas” (Decreto-Lei nº 3.799, 1941). Sobre essas 

e outras políticas criadas entre 1930 e 1945, período classificado por Perez e Passone (2010) 

como autoritarismo paternalista (p. 655), é notório o aprofundamento de uma prática 

repressiva e higienista que privilegiava o internamento como principal ferramenta de 

proteção à criança sem infância (p. 657).  

Somente a partir da década de 1960 o Estado se instaura como um grande interventor 

da assistência à criança abandonada e infratora, pois, até então, por mais que fossem 

elaboradas políticas de assistência à infância e adolescência, elas eram de natureza efêmera 

e descontínua. Contudo, esse reconhecimento do Estado acerca da sua responsabilidade 

frente às crianças e adolescente abandonados, expressava-se pelo intento de ‘corrigir certa 

marginalidade’, ao instalar medidas de controle e coerção com o objetivo de possibilitar a 

esses sujeitos participarem ‘adequadamente’ da vida em sociedade (Junqueira, 1986). 

Com a divulgação da Declaração Universal dos Direitos da Criança em 1959, começa 

a ser exigida a existência de uma lógica de direitos que visava substituir a de controle. Essa 

demanda universal de proteção e assunção da criança e do adolescente como sujeitos de 

direitos aparece nas políticas públicas, como a da FUNABEM (Fundação Nacional do Bem-

Estar do Menor) e da FEBEM (Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor), sendo que 

Junqueira (1986) registra que era passada aos visitantes da FUNABEM uma mensagem de 

esperança sobre o trabalho desenvolvido nessas instituições. Além disso, o governo também 

articulava ações em prol da criação de um imaginário coletivo que corroborasse para a 

efetivação do discurso de bem-estar social. A título de exemplo desse fato, recorre-se ao 

relato histórico da transmissão televisiva dos intervalos das Olimpíadas, nos quais alguns 

dos internos da FUNABEM recebiam medalhas de ouro. Sabe-se que mais do que construir 

a fantasia do caráter humanitário desses espaços de acolhimento, ações como essa motivaram 
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inúmeros pais a internarem seus filhos nessas instituições, crendo que assim seriam 

oferecidas a eles melhores condições de vida. 

Contudo, no dia-a-dia dessas instituições, constata-se uma incongruência entre a 

política escrita e a política vivida, de forma que permanecia a inexpressão do lugar de sujeito 

de direito nas ações de assistência às crianças e adolescentes. Os relatos das práticas 

institucionais rememoravam ações passadas, como se observa pelo registro de Violante 

(1982) acerca da “Unidade Educacional de Moji-Mirim”, no qual a autora conta que: ao 

entrar na Unidade, o Menor recebia um uniforme, um número e tinha a cabeça raspada, 

retirando-se todos os seus pertences (p. 84). Sabe-se que o uso do uniforme não é uma 

estratégia dissociada da ideologia de controle que orientava tais práticas assistenciais, sendo 

que exemplos como esse permitem considerar que não havia ocorrido ainda uma efetiva 

transformação da lógica do serviço oferecido para amparar a criança e ao adolescente 

desassistido. Afinal, como seria possível pensar na garantia de direitos ao mesmo tempo em 

que se busca normatizar as expressões individuais, além de manter acriticamente em 

‘cárcere’ esses menores?  

Desse modo, observa-se que, instaurada a Ditadura Civil Militar em 1964, as práticas 

de assistência marcadas pela disciplina e repressão foram intensificadas, mas realizadas 

agora com o véu de uma política de promoção do bem-estar e garantia de direitos. Defende-

se, então, que a decisão por realizar uma assistência repressiva com aparência de zelo e 

proteção deriva, sobretudo, da tentativa empreitada por um governo ditatorial para enfrentar 

o movimento mundial de modernização da compreensão do papel e do valor humanitário da 

criança e do adolescente na sociedade. Mas o que se observou de fato, foi que no exercício 

real da FUNABEM expressava-se claramente a estrutura política do regime instalado no 

Brasil, no qual a severidade coercitiva do Estado, era apregoada como o exercício de bons 

princípios morais e civis oriundo da lógica de “Ordem e Progresso”. Dessa forma, constata-

se que todo auxílio fornecido pelo governo ditatorial, transvestido de promotor de bem-estar, 

estava fundamentado na tentativa de entreter e reproduzir o processo de sujeição, tendo 

como finalidade dissimular a diferença entre as classes (Violante, 1982, p. 60). 

Nesse cenário, também é de extrema relevância constatar a permanência e até mesmo 

o fortalecimento de um discurso que culpabiliza a família e o menor pela sua condição 

reconhecida como ‘irregular’. Situações como a de famílias que deixavam o campo e vinham 

morar na cidade, enfrentando desemprego e subempregos, eram admitidas como atitudes 

individuais de irresponsabilidade, sobretudo quando era o pai que ficava desempregado. 

Propagava-se, nesse caso, irrefletidamente, o argumento de que um homem ‘fracassado’, 
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gera uma família ‘deteriorada’, levando ao surgimento de uma criança abandonada 

(Junqueira, 1986). 

Entretanto, não havia por parte da sociedade uma crítica de que ela mesma era 

produtora das condições que levavam ao abandono, à miséria e até mesmo à marginalização. 

Visto que essas crianças e adolescentes careciam de condições materiais, assistenciais e 

afetivas da existência humana, fazendo com que o abandono e a marginalidade se 

expressassem como um retratado das impurezas da civilização humana direcionada pelo 

modo capitalista de produção (Violante, 1982). Como pontua Junqueira (1986), ao falar da 

situação de abandono do menor, não se pontuava tais questões de cunho econômico e social, 

sendo que até mesmo no quesito proteção, as ações do Estado eram contraditórias, levando 

à necessidade de, em muitos momentos, proteger as crianças dele.  

 Diante desse cenário de aparente transformação, inicia-se, ao longo da década de 

1970, movimentos sociais e acadêmicos que colocavam em questão a forma como o Estado 

se propunha a assistir o menor “abandonado” ou infrator. Os movimentos sociais que 

visavam influenciar a legislatura brasileira que iriam regulamentar a assistência, foram 

consideravelmente influenciados pelos preceitos da Declaração Universal dos Direitos da 

Criança, bem como pelas convenções e Fóruns Internacionais do Direito da Criança (Perez 

& Passone, 2010). Os movimentos acadêmicos4 empreendidos nessa época atuaram em prol 

de um atendimento humanitário e preservador de direitos, sobretudo da população em 

situação de risco, de modo a elucidar a ideologia que direcionava as ações de atendimento 

às crianças e adolescentes “abandonados” e/ou infratores (Minetto, 2014). 

 Dentre os movimentos sociais atuantes dessa época, destaca-se aquele fundado por 

Lia Junqueira, denominado “Movimento em Defesa do Menor”. Esse movimento se 

instaurou com o objetivo de lutar pela vida e pela dignidade das crianças e adolescentes, 

sobretudo daquelas que estavam sob a tutela do Estado. Solicitava-se o fim de instituições 

como a FEBEM, além de denunciar a massificação do discurso falacioso sobre a 

incapacidade dos pais de educarem seus filhos, o que promovia a frutificação do hábito do 

abandono no Brasil (Gondra, 2002; Junqueira, 1982; 1986). Também é importante ressaltar 

                                                           
4 Como exemplos de trabalhos desenvolvidos com caráter de denúncia do modelo de assistência aos menores 

abandonados, pode-se citar “A criança, o adolescente, a cidade”: pesquisa realizada pelo CEBRAP- São Paulo 

em 1974.; “Menino de rua: expectativas e valores de menores marginalizados em São Paulo”: pesquisa 

realizada por Rosa Maria Fischer em 1979; “Condições de reintegração psico-social do delinquente juvenil; 

estudo de caso na Grande São Paulo”: tese de mestrado de Virginia P. Hollaender pela PUC/SP em 1979; “O 

Dilema do Decente Malandro” tese de mestrado defendida por Maria Lucia Violante em 1981, publicado 

posteriormente pela editora Cortez. 
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que esse Movimento tinha seus discursos e ações pautados na Declaração Universal dos 

Direitos da Criança, de modo que se defendia o acesso universal à saúde, educação, 

profissionalização, recreação e segurança social, além do fato de que se opunha radicalmente 

à tentativa de redução da maioridade civil para 16 anos (Goldberg, 2010).  

Mesmo diante das diversas expressões sociais de denúncia do modelo de atendimento 

oferecido pelo Estado, a gestão política ditatorial da época seguiu na contramão do 

movimento mundial de garantia de direitos e proteção. Ao invés de elaborar uma nova 

política centrada nos avanços sociais e científicos alcançados ao longo da história, o governo 

optou por reformular o Código de Menores de 1927, criando assim, em 1979, um novo 

código que mantinha o modelo de controle e culpabilização do indivíduo. Sendo assim, 

observa-se que: 

Em 1927 as crianças e adolescentes eram categorizadas como “menores expostos, 

abandonados, vadios, mendigos, libertinos ou delinquentes” (art. 26 a 30 do 

Código Mello Matos). A partir de 1979 essas categorias foram substituídas pela 

da “situação irregular”, da qual faziam parte o mesmo rol de vivências de crianças, 

adolescentes e famílias descritas anteriormente (Oliveira, 2007, p. 57). 

 

 Ainda que as práticas de repressão frentes as manifestações sociais da desigualdade 

permanecessem sendo repostas, os movimentos sociais e acadêmicos continuavam 

trabalhando em prol de transformações políticas e ideológicas acerca da proteção da criança 

abandonada. Desse modo, observou-se nos primeiros cinco anos da década de 1980 um 

levante nacional, no qual pastorais, associações de moradores e outras entidades de 

trabalho com menores criticaram duramente as ações ou omissões do Estado (Gondra, 

2002, p. 51).  

 Já na segunda metade da década de 1980, os movimentos sociais são fortalecidos, 

conquistando uma voz política e social que clama pelo resguardo dos diretos e da proteção 

à criança e ao adolescente. Dentre eles, destaca-se o Movimento Nacional dos Meninos e 

Meninas de Rua e sua articulação com Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 

As ações políticas e sociais orientadas por esse Movimento objetivavam mobilizar técnicos, 

educadores e, principalmente, os próprios meninos e meninas de rua sobre seus direitos, 

sendo que não havia nenhum tipo de vinculação à igreja ou ao Estado, pois era financiado 

por três entidades internacionais, dentre elas, pela UNICEF. O Movimento também buscava 

encontrar práticas alternativas à institucionalização dos menores, assumindo, em diferentes 

momentos, uma postura de resistência às iniciativas de dominação promovidas pelo Estado. 

Essa luta foi protagonizada pelos próprios meninos e meninas de rua e por meio dela, 

buscava-se encontrar saídas dignas para a proteção de crianças e adolescentes em situações 
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de vulnerabilidade social, que pudessem influenciar na construção de uma nova política 

nacional (Gondra, 2002; Movimento nacional de meninos e meninas de rua, 1988). 

 Constata-se, portanto, que todas as mobilizações sociais, acadêmicas e políticas que 

ocorreram mundial e nacionalmente em prol dos direitos das crianças e adolescentes atuaram 

fortuitamente na construção de uma nova política brasileira que reconhecesse esses 

indivíduos como sujeitos de direitos, os quais deveriam ter suas vozes ouvidas, bem como 

ter a garantia de uma vida humanamente digna. Os primeiros efeitos dessas mobilizações se 

expressam na Constituição Federal de 1988, tanto no artigo 128, no qual determinou-se a 

inimputabilidade penal de sujeitos menores de 18 anos, quanto no artigo 227 que 

regulamentou como: 

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 

ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão.  

 

 Portanto, esse período denominado ‘controle do sujeito’, foi marcado por iniciativas 

governamentais circunscritas por estratégias de dominação das expressões sociais de 

desigualdade, mas também por um ideal contraditório de bem-estar social que levou à 

institucionalização de muitas crianças e adolescentes que não tinham a necessidade de se 

distanciarem do ambiente familiar. Observa-se que nesse período, nomeado como ‘controle 

do sujeito’, foram mantidas as práticas de recolher institucionalmente crianças ‘em situação 

irregular’, bem como o hábito de destinar a culpa por esse fato à família ou ao caráter da 

própria criança e adolescente. Considerando essas pontuações, optou-se por finalizar esse 

período com a promulgação da Constituição de 1988 tendo em vista que ela abre caminhos 

para uma nova política de assistência e proteção para as crianças e adolescentes brasileiros. 

 

2.3. Sujeitos de Direitos 

Após anos de lutas, foi possível realizar algumas transformações políticas nos 

modelos de assistência à criança e ao adolescente “abandonado”. O artigo 227 da 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, traz uma novidade legislativa que 

já era há muito tempo defendida socialmente, esta é que a garantia dos direitos da criança e 

do adolescente é dever da família, da sociedade e do Estado. Essa constatação desmazela, 

apesar de não extinguir, discursos de culpa, nos quais a família é condenada como a única 

responsável pela vulnerabilidade da criança e do adolescente e enuncia que somente uma 
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compreensão sistêmica e socialmente ampla do problema poderá propor saídas 

verdadeiramente eficazes. 

 Desse modo, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

em 1990, deu-se início à fase dos ‘Sujeitos de Direto’, a qual se estende até a atualidade e 

admite situações de ameaça ou violação de direitos como a única justificativa aceitável para 

o acolhimento institucional ou familiar, e diferencia esse serviço daqueles que pretendem 

realizar algum tipo de correção ou punição a adolescentes que cometeram infrações 

penalmente imputáveis. Essa diferenciação entre as ações de controle e de proteção à criança 

e ao adolescente provocou um reordenamento das práticas institucionais. Como exemplo, 

pontua-se que em contexto de ‘proteção’, não são mais permitidas práticas de privação de 

liberdade, pelo contrário, é incentivado o desenvolvimento da participação comunitária.  

 Decorre-se, também, da promulgação do ECA a compreensão de diferentes fases do 

desenvolvimento, expressa pela inauguração do termo ‘adolescente’ na política brasileira. 

Além disso, destoa-se das práticas outrora exercidas, a criação de incisos da lei que tornaram 

obrigatórios a valorização da subjetividade dos sujeitos acolhidos, como se constata pelo 

estabelecimento da defesa da preservação de suas identidades, propiciação de assistência 

religiosa e oferta de atendimento individualizado. O ECA é a política responsável por 

reordenar os serviços de atendimento às crianças e adolescentes que sofrem com a 

vulnerabilidade social, criando instâncias de fiscalização, como o conselho tutelar, e 

permitindo o desenvolvimento de práticas de acolhimento que promovem o convívio 

familiar. (Perez & Passone, 2010; Lei nº 8069, 1990). 

 Estabelecido em 1990, o ECA, como política de organização e garantia de diretos, 

aprova-se em 1991 a Lei 8.242 de 12 de abril, na qual institui-se o Conselho Nacional dos 

Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CONANDA). Esse órgão foi criado visando 

atender o artigo 88 do ECA, no qual foi prevista a criação de conselhos municipais, estaduais 

e nacionais em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. A Lei 8.242 estabelece 

como atribuições do CONANDA, por exemplo, a elaboração das normas gerais da política 

nacional de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; o apoio aos Conselhos 

Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente; e o incentivo à promoção 

de campanhas educativas sobre os direitos da criança e do adolescente, com a indicação 

das medidas a serem adotadas nos casos de atentados ou violação dos mesmos (Lei 8.242, 

1991). O CONANDA existe até hoje e permanece com o objetivo de defender, promover e 

desenvolver os direitos das crianças e dos adolescentes.  
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 Outros dois marcos legais, de grande importância na construção das políticas de 

assistência à criança e ao adolescente que estão em situações de vulnerabilidade social, são 

a Lei Orgânica da Assistência Social e a Política Nacional de Assistência Social. O primeiro 

foi instituído em 1993 pela Lei de n⁰ 8.742, na qual é prevista a criação de programas de 

amparo destinado às crianças e adolescentes que se encontram em vulnerabilidade individual 

e social. Já na Política Nacional de Assistência Social, estabelecida no ano de 2004 pela 

Resolução de n⁰ 145, são definidos quatros tipos de assistência de acordo com os níveis de 

complexidade das mesmas, sendo que o acolhimento institucional é incluído na modalidade 

de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, por considerar a necessidade de oferecer 

proteção integral (inclui o fornecimento de moradia, alimentação e higienização) às crianças 

e adolescentes usuárias desse serviço (Lei 8.742, 1993; Resolução 145, 2004). 

 Em consonância com a Resolução 145 do Conselho Nacional de Assistência Social, 

foi aprovada em 2009, no dia 11 de novembro, a Resolução n˚ 109, intitulada ‘Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais’. Essa resolução regulamenta os possíveis modelos 

de assistência de alta complexidade fornecidos às crianças e adolescentes que estão em 

vulnerabilidade social, estes são: Acolhimento Institucional, podendo ser no formato de 

Abrigo Institucional ou Casa Lar; e o Programa de Famílias Acolhedoras. As normas e 

definições desses serviços estão estabelecidas no documento de ‘Orientações Técnicas: 

Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes’ expedido pelo governo também no 

ano de 2009.  

Segundo o documento da resolução n˚ 109 de 2009, o serviço de Acolhimento 

Institucional deve fornecer um atendimento personalizado, em pequenos grupos e buscando 

promover o convívio comunitário. No tocante à sua estrutura física, deve ter características 

residenciais. A modalidade ‘Abrigo Institucional’ tem como diretrizes: o atendimento 

semelhante ao residencial de até 20 crianças e adolescentes em um mesmo espaço; e que os 

os educadores/cuidadores desse abrigo trabalhem em um sistema de turnos diários fixos. Já 

a modalidade Casa Lar preconiza o atendimento residencial de até 10 crianças por uma 

pessoa ou casal que trabalha como educador/cuidador residente.  

Dentre as modalidades de atendimento descritas na ‘Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais’ que são direcionados para as crianças e adolescentes que estão 

afastados da família, privilegia-se o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. Esse 

serviço é o responsável por selecionar, capacitar, cadastrar e acompanhar as famílias 

acolhedoras, bem como realizar o acompanhamento da criança e/ou adolescente acolhido 

e sua família de origem (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome [MDS], 
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2013/2014, p. 41). Considerando que o maior desafio dos abrigos atualmente consiste em 

romper com suas bases asilares e promover a participação social dos abrigados (Luvizaro & 

Galheigo, 2011), o Programa de Famílias Acolhedoras foi instituído com o objetivo de 

viabilizar a convivência familiar e comunitária, bem como apoiar o retorno dos sujeitos 

abrigados para sua família de origem.  

Anterior à divulgação da Resolução que atesta a ‘Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais’, foram lançadas duas políticas de extrema relevância que possibilitaram 

a modificação de termos da lei, bem como do modo de funcionamento desses serviços, que 

culminaram na criação e aprovação da referida ‘Tipificação’. A primeira delas é o Plano 

Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária, divulgado no ano de 2006. Esse plano tem como 

principal objetivo uma mudança da lógica de assistência e acolhimento de criança e 

adolescentes que estão expostos a situações de vulnerabilidade social. Busca-se dar uma 

maior ênfase para o contexto familiar e comunitário, para isso, propõem ações que visem a 

garantia de direitos e participação social antes mesmo de surgir a necessidade de 

acolhimento, assim como durante a execução da mesma. Destaca-se a preocupação em 

relação à prevenção, para que o afastamento da família de origem seja, realmente, a último 

recurso de proteção às crianças e adolescentes.  

A segunda política citada ficou conhecida como a Nova Lei da Adoção (Lei n⁰. 

12.010, 2009), que promoveu uma série de modificações no ECA. Uma das primeiras 

transformações no ECA gerada por essa Lei consiste na mudança do termo criança ou 

adolescente, como ‘órfão ou abandonado’, para ‘afastado do convívio familiar’. Observa-se 

que essa mudança elucida alguns dos avanços sobre a reflexão crítica acerca dos motivos 

que levam ao acolhimento institucional ou familiar, visto que a pobreza, e não o abandono, 

protagonizou em diferentes momentos da história o afastamento do convívio da família de 

origem, e a orfandade ainda é um dos fatores como menor índice estatístico que levam ao 

acolhimento. 

A Nova Lei da Adoção destaca o valor de realizar diversas tentativas de auxílio à 

família, tanto nuclear como extensa, para que o afastamento e a consequente 

institucionalização ocorram apenas em casos extremos. Contudo, uma vez que se faça 

necessária à ruptura do convívio com a família de origem, essa lei determina como prioritário 

o atendimento por programas de acolhimento familiar em relação ao acolhimento 

institucional. Ocorrendo a acolhimento, o trabalho desenvolvido pela equipe responsável 

deve ser voltado tanto para a criança quanto para a sua família, de modo que o programa de 
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acolhimento familiar ou a estadia em unidade de acolhimento institucional seja de fato 

provisório. A partir dessa lei, destaca-se como atribuições da equipe técnica, geralmente 

formada por psicólogos e assistentes sociais, a elaboração de um plano individual para a 

reinserção familiar (Art. 101, § 4° e 5°); mediação entre a criança e ao adolescente e a 

autoridade judiciária (Art. 101, § 8°); confecção de relatório sobre a situação da criança ou 

adolescentes à autoridade judiciária (Art. 19, § 1°); comunicar à autoridade judiciária quando 

houver a possibilidade de reintegração familiar ou comunitária (Art. 101, § 8°), entre outros 

papéis (Lei n⁰. 12.010, 2009; Siqueira, 2012). 

No ano de 2017, a Lei da Adoção (Lei n⁰. 13.509, 2017) sofreu algumas 

modificações, sendo as principais: a mudança período máximo de acolhimento, que passou 

de 24 para 18 meses, apesar de ainda considerar que em casos de necessidade comprovada 

a permanência poderá ser estendida – Art. 19, § 2°); a mudança no prazo de confecção de 

relatório sobre a situação da criança ou do adolescente à autoridade judiciária (Art. 19, § 1°), 

que passou de seis, para três meses; o estabelecimento de um prazo de 90 dias para a busca 

da família extensa, sendo que caso não encontre nenhum membro, “a autoridade judiciária 

competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança 

sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva 

programa de acolhimento familiar ou institucional” (Art. 19, § 4°); o estabelecimento de um 

prazo fixo de noventa dias para o estágio de convivência anterior à adoção, sendo que os 

“detentores da guarda” terão quinze dias após a finalização do prazo para requerer a adoção; 

e que a desistência pela adoção implicará na “exclusão dos cadastros de adoção e na vedação 

de renovação da habilitação, salvo decisão judicial fundamentada, sem prejuízo das demais 

sanções previstas na legislação vigente” (Art. 197, § 5°). 

As transformações decorrentes da Nova Lei da Adoção ainda permitem ponderar 

sobre o surgimento da prática da adoção e sobre como ela se expressa até a atualidade. A 

prática da adoção já acontecia no Brasil desde o período colonial, sendo que para ter validade 

legal era fundamental a lavratura oficial do nome do indivíduo que era recebido em uma 

nova família. Ao longo dos anos a adoção apareceu nas políticas, como no Código de 

Menores de 1979, mas ainda não tinha como foco o protagonismo do sujeito a ser adotado 

nessa decisão. Contudo, essa tendência começa a se transformar com o estabelecimento do 

ECA e persiste se metamorfoseando, como se constata pela promulgação da Lei 12.010 de 

2009 e da Lei 13.509 de 2017, adicionais ao ECA. Com as atualizações realizadas no ECA, 

a adoção toma novas formas e demonstra atenção ao processo de vinculação familiar, de 

modo a determinar um prazo de convívio prévio da família com a criança ou adolescente, 
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reconhecer o perfil da família e do sujeito a ser adotado buscando identificar 

compatibilidades, além de estabelecer que irmãos deverão ser, salvo comprovada a 

impossibilidade, adotados pela mesma família. Contudo, as últimas transformações na Lei, 

ocorridas no ano de 2017, sugerem um certo movimento apressado ao se realizar a adoção, 

uma vez que os aparatos jurídicos se constituem como protagonistas do processo. A criança 

e o adolescente são ainda pouco envolvidos na escolha de uma nova família e na desistência 

pela adoção (mesmo considerando a disposição das sanções), o que se considera como uma 

violência frente a dimensão afetiva dos sujeitos acolhidos.  

Avançando na construção histórica das políticas de assistência ás crianças e 

adolescentes, foi possível observar o destaque da atuação do Conselho Tutelar. Esse órgão 

governamental existe desde o tempo estabelecido neste texto como “controle do sujeito”, e 

permanece até hoje. Contudo, ao longo dos anos, suas designações e práticas passaram por 

algumas modificações, tanto devido à promulgação do ECA, quanto por outras leis que 

alteraram esse Estatuto, como a Lei n⁰. 12.696 (2012); Lei n⁰. 13.010 (2014); e Lei n⁰. 13.046 

(2014). 

Atualmente, o Conselho Tutelar é admitido como um órgão contínuo e autônomo, 

sendo que seus representantes são escolhidos pelo voto popular, e o trabalho desempenhado 

deverá ser orientado para a promoção e proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. 

Para o exercício desse propósito, são eleitos em cada município um ou mais conselheiro(s), 

que seja idôneo e tenha o apresso popular. Os conselheiros tutelares terão como função 

acompanhar as crianças e adolescentes que estão expostos a situações de risco, bem como 

seus familiares; encaminhar casos que competem às instâncias jurídicas; solicitar serviços 

públicos, dentre outras atribuições (Lei nº 8069, 1990).  

O Conselho Tutelar também tem a função de fiscalizar os serviços oferecidos às 

crianças e adolescentes. Em conjunto a ele, atualmente, o Ministério Público também atua 

nessa direção, sendo que compete a esse ministério não somente o levantamento de dados 

acerca das práticas e características dos serviços de acolhimento, mas também a sua 

divulgação (Resolução n⁰ 71, 2011). O último relatório confeccionado pelo Ministério 

Público sobre os serviços de acolhimento institucional e familiar foi lançado em 2013, e 

apresenta dados referentes ao perfil das instituições, faixa etária dos acolhidos, motivos que 

levam ao acolhimento, tempo de permanência nos serviços de acolhimento, dentre outros. 

O relatório publicado pelo Ministério Público no ano de 2013 foi intitulado de “Um 

Olhar Mais Atento aos Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes no País” e 

reporta o levantamento de dados realizados nos anos de 2012 e 2013. Identificou-se a que as 
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unidades de acolhimento atendem, em sua maioria (76% - 81%), crianças de ambos os sexos, 

masculino e feminino respectivamente. Em serviços de acolhimento familiar esse índice é 

ainda maior (95% - 97%). Observou-se ainda, que com exceção da região Norte, em todas 

as outras regiões do Brasil a presença de entidades privadas no quadro de serviços de 

acolhimento é superior àquelas que são públicas. A região Sudeste (1087), seguida da região 

Sul (603), são aquelas com o maior número de instituições de acolhimento, contabilizando 

tanto as públicas quanto as privadas. No que tange à faixa etária nacional, constatou-se maior 

incidência de meninos entre 6 e 11 anos e meninas de 6 a 11 anos e 12 a 15 (Conselho 

Nacional do Ministério Público, 2013). 

Acerca dos motivos que levam crianças e adolescentes aos serviços de acolhimento, 

notou-se uma mudança em relação ao levantamento feito pelo IPEA em 2003, no qual o 

principal motivo era a pobreza (23%). Contudo, no relatório do Ministério Público de 2013, 

a principal razão foi a negligência e o uso abusivo de álcool e outras drogas pelos pais, 

seguido pelo abandono parental e a violência doméstica. Já a falta de recursos materiais, 

alcançou uma das últimas posições, seguida da orfandade que outrora havia sido a 

justificativa com um dos menores índices (Conselho Nacional do Ministério Público, 2013; 

IPEA/CONANDA, 2004). Apesar da clareza do fato de que a pobreza é, desde os períodos 

coloniais, a principal justificativa social para o acolhimento, percebe-se que atualmente o 

uso abusivo de álcool e outras drogas pelos pais ocupou protagonismo nessa análise 

estatística. Sabe-se que, atualmente, o uso abusivo de drogas é admitido pela comunidade 

acadêmica como uma questão de saúde pública e que essa prática não está alienada das 

mazelas produzidas pela desigualdade social, ainda tão presente no Brasil (Macedo, 

Dimenstein, Leite & Dantas, 2016; Martins, Santos, & Pillon, 2008).  

O relatório do Ministério Público constatou que a maioria dos residentes não 

receberam visitas dos pais nos últimos dois meses,  demonstrou também que o tempo de 

permanência das crianças e adolescentes na instituição é, em sua maioria, superior a dois 

anos, fato que permite questionar sobre como estão sendo desenvolvidas as políticas de 

incentivo à convivência familiar, nas quais também objetiva-se oferecer assistência tanto à 

família quanto à criança e ao adolescente acolhido, visando a restituição do vínculo e solução 

das questões que levaram à separação familiar. O relatório ainda revelou que no período de 

março de 2012 a março de 2013, que apenas 1,14 dos adolescentes acolhidos deixaram a 

instituição por terem atingido a maior idade. Contudo, esse dado pode ter vestes tendenciosas 

se apresentado isoladamente, visto que foi feita uma média nacional para alcança-lo e, em 

regiões com um maior número de abrigos, como é o caso de São Paulo, sabe-se que nesse 
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mesmo intervalo, 563 adolescentes deixaram a instituição por terem completado 18 anos 

(Conselho Nacional do Ministério Público, 2013). 

Ao longo dos mais de 25 anos, desde a promulgação da Constituição de 1988 e da 

criação do ECA, foram feitas diferentes mudanças nas políticas e produzidos vários 

levantamentos e reflexões sobre os seus efeitos. Desse modo, as políticas, resoluções e 

relatórios supracitados permitem analisar o atual cenário dos serviços de acolhimento e sua 

lógica de ordenamento e atuação, mantendo em vista que esses não são, ou ao menos não 

devem ser, documentos acabados, mas se refazem a partir das transformações e necessidades 

sociais. 

As articulações do histórico de desenvolvimento das políticas públicas de 

acolhimento com as produções acadêmicas acerca desse tema permanecem enunciando a 

dissonância entre a beleza da política instituída em relação ao retrato algoz da realidade das 

instituições e dos modos de se acolher. Um exemplo desse fato pôde ser admitido pelo relato 

de Santos e Boucinha (2011), no qual as autoras afirmam que:  

As narrativas dos jovens expressam marcas da experiência da institucionalização 

nos corpos. Quando o jovem ingressa num abrigo, raramente traz uma mala, ou 

uma bolsa com seus pertences. Às vezes, traz uma sacola plástica, dessas de 

supermercado, com uma ou duas peças de roupa. Na maioria das vezes, ele chega 

apenas com seu corpo. E é nesse corpo que a institucionalização acontece. O corpo 

vai como que tomando a cara da instituição. Logo, o jovem já está vestindo as 

roupas da instituição, alimenta-se, dorme, transita, fala e respira a instituição. O 

corpo, nesse abrigo, deveria ser disciplinado, deveria obedecer aos horários 

estabelecidos de comer, dormir, levantar, trabalhar e estudar. O corpo deveria ser 

ordeiro, entrar na fila, respeitar os tamanhos de cada um, os grandes e os pequenos 

(p. 45). 

 

A história de muitas crianças e adolescentes evidenciam que ir para a unidade de 

acolhimento representa a única oportunidade de acesso a direitos básicos como alimentação, 

moradia, educação, saúde e lazer. Contudo, não se pode perder de vista a dimensão social 

que leva à condição de que essa seja a única possibilidade de acesso e que seus modos de se 

fazer, enquanto instituição, ainda permaneçam tão rígidos em tempos em que a democracia 

e a garantia de direitos componham tantos discursos políticos. Acerca disso, Luvizaro e 

Galheigo (2011) pontuam que:  

A institucionalização de crianças e adolescentes no Brasil, no entanto, ainda se 

configura como tema polêmico, considerando a necessidade, por um lado, de se 

oferecer proteção e acolhimento institucional temporário para os que sofrem grave 

situação de vulnerabilidade e violência; e por outro, de se desconstruir os 

processos históricos de asilamento e criminalização da pobreza de crianças e 

jovens, que tiveram seu ápice durante a ditadura militar (p. 192). 
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Considerando todas essas ponderações, os estudos acadêmicos envolvendo unidades 

de acolhimento institucional discutem, majoritariamente, questões referentes à família, 

instituição, sexualidade e desempenho escolar, demonstrando uma variedade de estigmas em 

relação à identidade das crianças e adolescentes abrigados.  No que tange a família, observa-

se como a valorização do modo de família nuclear5 influencia na forma como é transmitido 

o significado de morar em abrigos. O indivíduo é colocado na posição de vítima, deferindo 

a ideia de que o afastamento do convívio familiar constitui a despotencialização de uma vida 

saudável (Ayres, Coutinho, Sá, & Albernaz, 2010). 

A instituição aparece, muitas vezes, como uma estratégia para contornar situações de 

vulnerabilidade social. Considera-se que esse espaço pode ser fundamental para o 

desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, pois é a fonte de apoio social mais próxima 

e organizada que eles possuem (Siqueira & Dell’Aglio, 2006). Entretanto, desvela-se a 

crítica acerca das saídas que são oferecidas diante dessa condição, uma vez que são 

observadas práticas que reforçam ao invés de transformar a realidade dos que dela fazem 

parte (Vectore & Carvalho, 2008)6. Já o desempenho escolar como mostra Ayres et al. 

(2010), costuma assumir nas pesquisas um caráter determinista, defendendo o 

estabelecimento de uma proporção direta entre o apoio familiar e bom desempenho 

acadêmico.  

A sexualidade é um tema que foi analisado nas pesquisas de Santos e Boucinha 

(2011) e Vectore e Carvalho (2008). As primeiras autoras destacam a questão da 

homossexualidade nesses contextos, dizendo que ela era, muitas vezes, vista como um 

desvio, tendo que ser tratada e evitada (Santos e Boucinha, 2011, p. 45). As segundas autoras 

refletem acerca da adultificação da sexualidade das crianças, sendo que para contorna-la, o 

abrigo estudado por elas utilizava de estratégias que incluíam não deixar as crianças irem 

para os quartos em grupos, e ensinarem preceitos religiosos sobre essa questão.  

Portanto, o reconhecimento das políticas e dos relatos sobre as atuais práticas de 

acolhimentos fomentam a inquietação de que é necessário considerar todo o processo 

                                                           
5 A família conceituada como nuclear é aquela orientada por um modelo patriarcal, no qual a mãe é aquela que 

cuida da casa e o pai é o provedor, sendo o casal necessariamente heterossexual e abrigando no lar apenas os 

descendentes da primeira geração (Júnior, Ferreira, & Coimbra, 2016). 
6 O estudo apresentado pelas autoras demonstra diversas dificuldades vivenciadas no abrigo pesquisado a partir 

do ponto de vista dos trabalhadores da instituição. O local tem cerca de 9.500 m2, onde existem 6 casas, dentre 

as quais, a casa 1 funciona como secretaria e as casas 2, 3, 4 e 5 funcionam no sistema de casas-lares, a casa 

6 serve de moradia ao gerente administrativo (p. 443). Algumas permanências em relação à despotencialização 

da criança e do adolescente como sujeitos de direitos foram demonstradas em um episódio ocorrido no abrigo, 

no qual para que fosse destinada uma casa exclusiva para os bebês, várias crianças foram separadas uma das 

outras, rompendo, mais uma vez, vínculos que apenas após um esforço de elaboração do sofrimento pregresso 

puderam ser reconstruídos.     
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histórico que levou à consolidação das políticas vigentes e perceber que esse movimento não 

se esgotou, e que ainda demanda transformações. Desse modo, apesar de ser fecundo o 

hábito de olhar para o passado como um fenômeno contingencial e intangível é fundamental 

negar essa perspectiva que negligencia a história como um movimento de construção que 

traz os seus rastros até o presente. Uma vez negada tal proposição, será possível permanecer 

refletindo e lutando contra as incoerências que são projetadas na vida em comunidade e, 

assim, vislumbrar e propor saídas emancipatórias para as (con)tradições da vida humana em 

sociedade. 
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3. Reflexões sobre a Adolescência 

 

Discursar e refletir sobre a adolescência constitui um exercício de compor um foco 

de análise voltado para as expressões da vida e organização da humanidade e perceber como 

elas ora se transformam e ora se cristalizam. Compreender a adolescência não é uma 

tentativa fácil e entendê-la como uma expressão consensual dentro da academia ou da 

sociedade é, hoje, uma busca impossível.  

Nesse sentido, torna-se complexo até mesmo nomear o que é a adolescência. Seria 

ela uma etapa do desenvolvimento humano, um fenômeno, uma produção histórico-cultural, 

um estigma? Diversas são a formas de analisar e descrever esse “momento” da vida, sendo 

que até mesmo a tentativa de demarcá-la temporalmente é controvérsia, visto que, mesmo 

nos documentos oficiais, o intervalo etário estabelecido é variado7. E ainda se questiona se 

a conceituação cronológica da adolescência é universal, expressando, assim, uma 

característica humana apriorística. 

Diante desses e outros questionamentos, objetiva-se desenvolver na sequência deste 

texto uma análise crítica sobre a adolescência, discutindo sobre como a categoria identidade 

é assumida na vivência do adolescer e, assim, delimitar como e sobre quais bases teóricas 

esta pesquisa compreenderá a adolescência nas análises e investigações das narrativas das 

histórias de vida de adolescentes que residem em unidades de acolhimento institucional.  

  

3.1. “Quando passei a ser chamado ‘adolescente’”? – Surgimento do conceito, análise 

histórica e cultural 

 

Ao longo do desenvolvimento das formas de organização da sociedade, são 

postulados novos valores, nomes, classificações e divisões para os efeitos das 

transformações econômicas, históricas, sociais e culturais de um determinado 

indivíduo/povo. Desse modo, deve-se apreender como um movimento contínuo a expressão 

de quem o ser humano é, e o que ele pode e deseja vir a ser. Observa-se que o surgimento 

da adolescência é uma dessas manifestações do rearranjo da vida em sociedade.  

A palavra ‘adolescência’ foi usada pela primeira vez na língua inglesa em 1430, e 

remetia ao sentido atribuído à palavra em latim adolescere que se refere ao crescimento. 

                                                           
7 Estatuto da Criança e do Adolescente - 12 a 18 anos / Conselho Nacional da Juventude - 15 a 29 anos / 

Organização Mundial de Saúde – 10 a 20 anos (Horta & Sena, 2010; Ferreira, Aznar-Farias, & Silvares, 2010).  
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Nesse tempo a idade admitida como característica dessa fase era de 14 a 21 anos para os 

homens e de 12 a 21 para as mulheres. Apesar do termo ‘adolescência’ ter sido usado em 

séculos passados, sendo realizadas investigações sobre o que ela seria e como se configurava, 

foi somente a partir de meados ao fim do século XIX que essa classificação passou a ter uma 

significativa relevância para as culturas ocidentais, apontando-a sobretudo como uma etapa 

do desenvolvimento (Ferreira, Azanar-Farias, & Silvares, 2010)8. No processo de 

reconhecimento da categoria ‘adolescente’, foi possível observar inclusive mudanças na 

conceituação do termo ‘adolescência’, sendo que já no século XXI, Jerusalinsky (2004) 

afirma que essa palavra transmite a mensagem de um adoecimento, sofrimento e perda de 

proteção. É importante ressaltar que essa concepção interpretativa de adolescência feita pelo 

autor reflete muitos dos discursos comuns, os quais foram fomentados e definidos 

primeiramente por instâncias cientificas. Segundo Ozella (2002), uma das pesquisas 

científicas fundamentais para essa concepção ‘trágica’ da adolescência advém dos estudos 

de Stanley Hall, no qual a adolescência foi descrita como uma etapa marcada por tormentos 

e conturbações, vinculadas à emergência da sexualidade (p. 16).  

Ao rememorar o passado, mais especificamente durante a Idade Média, observa-se 

que tanto a infância quanto a adolescência não eram admitidas como etapas diferenciadas da 

vida. Segundo Ferreira, Aznar-Farias e Silvares (2010), o desenvolvimento nesse período 

era visto de modo quantitativo, existindo apenas a vida adulta, sendo que aqueles que ainda 

não participavam desse momento eram espécies de “miniaturas” que ao alcançarem uma 

mínima capacidade de exercer atividades laborais já eram solicitados que adentrassem no 

mundo adulto. As divisões econômicas também alteraram a relação do ser com as etapas da 

vida. No caso da Idade Média, não era mudada a concepção de “adultos em miniatura”, mas 

diferenciava-se pela atividade desempenhada em face da posição social, visto que os 

meninos nobres eram preparados para se tornarem exímios cavaleiros e as meninas eram 

preparadas para o casamento que deveria ocorrer até 15 anos. 

Desde a Antiguidade existem alguns traços comumente designados para o período da 

vida que são assumidos atualmente como adolescência, como a impulsividade e a 

excitabilidade. Muitas vezes, por não haver uma distinção clara entre a puberdade e a 

adolescência, apregoava-se que os meninos deveriam passar por essa fase apenas tempo 

suficiente para estarem preparados para a prática sexual e atividades de guerra e política, 

enquanto as meninas precisariam, para superar a adolescência, apenas estar dispostas, no 

                                                           
8 Confira, no anexo IV, o quadro que resume a evolução do conceito com base na análise cronológica. 
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sentido de amadurecimento biológico, para a maternidade (Ferreira, Aznar-Farias, & 

Silvares, 2010). 

Nesse sentido, a instauração da adolescência na contemporaneidade como uma etapa 

do desenvolvimento decorre tanto da observação de que há diferentes expressões e 

necessidades em variados período da vida, bem como pelo surgimento de novas 

configurações sociais. No que tange as modificações da organização da vida civil, enquanto 

um elemento de solicitação para o estabelecimento de etapas da vida, pontua-se que o 

estabelecimento da adolescência ocorreu na Europa pela a estruturação da escola e do 

exército, enquanto que no Brasil esse marco determinou-se, principalmente, pelo 

Movimento Higienista ocorrido nas primeiras décadas do século XX (Reis & Zioni, 1993). 

Na Europa do século XVIII, a escola que outrora tinha como propósito a guarda de 

crianças pobres, passou a ver a infância como um período que requisitava domínio e 

disciplina, passando a assumir o papel de ensinar, vigiar e demarcar fases da vida (Reis & 

Zioni, 1993). Essa última função foi importante para a separação entre a infância a e 

adolescência, visto que se passou a entender que havia um período da vida que demandava 

proteção e intensa estimulação (infância) e um período que solicitava por uma ampla 

aquisição de saberes e reconhecimento de responsabilidades necessárias à vida adulta 

(adolescência). Vale ressaltar que essas classificações ainda resguardam concepções 

contraditórias e até mesmo ansiogênicas para as crianças e adolescentes que são levados a 

absorvê-las, de forma que esses estabelecimentos determinam certos padrões de normalidade 

que podem produzir uma profunda angústia que sufoque as possibilidades de emancipação 

humana. Também é importante ressaltar as marcas do capitalismo nessas conceituações 

sobre o que necessita a criança e ao adolescente, pois em diferentes momentos a busca pelo 

enquadramento de práticas e discursos humanitários objetivava apenas uma boa inserção 

desses indivíduos nos moldes econômicos vigentes.  

Outra instância institucional que protagonizou o reconhecimento da adolescência foi 

o exército, que veio a germinar a noção de adolescência, criando uma forma de transição 

entre o homem e o menino (Reis & Zioni, 1993, p. 474). Sobretudo após as Guerras 

Mundiais, observou-se uma “expansão” dessa fase, visto que o desenvolvimento tecnológico 

e as novas configurações sociais solicitavam dos futuros trabalhadores um tempo maior de 

formação prática e intelectual. Essa “expansão”, como demarca Mota e Rocha (2012) ocorre 

até hoje, uma vez que a entrada no mercado de trabalho e a saída da casa dos pais são cada 

vez mais tardias. Contudo, é importante ponderar que quando Mota e Rocha (2012) fazem 

essa análise elas estão direcionando o seu olhar para um modelo familiar contemplado com 
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recursos financeiros suficientes para manter seus filhos por quanto tempo for necessário. 

Mas essa é a realidade de poucos e talvez este seja uns dos primeiros sinais da adolescência 

como um fenômeno histórico e cultural.  

A história da assunção do tempo da adolescência no Brasil difere-se da europeia, pois 

tanto a escola quanto o exército eram contextos distanciados da realidade brasileira naquele 

momento. Dessa forma, ainda havendo até 1888 práticas escravocratas no Brasil, foi a partir 

do estabelecimento da Lei Áurea e da instauração do Movimento Higienista, que foi dado 

início ao olhar modificado dessa fase da vida. Sobretudo, por meio da ideologia de “higiene” 

difundida na época, que começou a se considerar, dentro dos contextos das casas dos 

conhecidos Senhores do Engenho, como relevante o cuidado materno aproximado dos filhos, 

preparando-os para a vida pública. Essa preocupação era sumariamente masculinizada, visto 

que a menina ainda tinha como designação social apenas o casamento e a maternidade (Reis 

& Zioni, 1993). Nesse cenário higienista, a pobreza era admitida como uma sujeira social, 

de modo que se pretendia combatê-la. Assim, na virada do século XIX para o século XX se 

tornam importantes tanto uma gestão dos perigos quanto uma administração do futuro 

(Neto, Lima, Miranda, & França, 2014, p 327).  

Observa-se, então, que o surgimento do que atualmente é nomeado como 

adolescência, aparece na história com resultado de diferentes modificações econômicas, 

sociais e institucionais. Também é importante destacar que o desenvolvimento das diferentes 

concepções sobre esse período não foi igualmente produzido entre os gêneros, classes sociais 

e culturas. 

 

3.2. “Espera-se que na adolescência...” – Sobre as diversas designações científicas e 

culturais sobre a vivência do adolescer 

 

 A análise do desenvolvimento e incorporação da adolescência nas sociedades 

capitalistas é perpassada por parâmetros regulados pelo capital, trabalho e consumo. Como 

foi relatado, tanto na Europa quanto no Brasil, apesar das intensas diferenças culturais, a 

assunção da adolescência apresentou-se como imperativo quando a organização da vida civil 

foi modificada, e tornou-se necessário desenhar novos estilos de socialização para adequar 

as crianças e adolescente às normas de produção que regulavam a vida humana. 
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A partir da revisão realizada por Bock (2007), observa-se que, atualmente, há 

diversas concepções teóricas sobre o que é a adolescência9. Contudo, de modo geral, tais 

concepções demonstram, em última análise, a peculiaridade intransponível da adolescência 

como uma fase difícil, permeada por crises, sujeita ao desejo de um outro e orientada pela 

necessidade de superá-la. Desse modo, os adolescentes obtêm formas de reconhecimento 

perversas (Lima, 2010), ao passo que se projeta sobre eles um enquadramento social que 

regula suas formas de se relacionar consigo e com os outros, que significam seus 

comportamentos a partir de um modelo enviesado sob o critério da ordem do controle dos 

corpos.  

Dentro desse modelo de reconhecimento, torna-se possível nomeá-los como 

“aborrecentes”, imaturos, impulsivos e outras caracterizações variantes do mesmo 

enquadramento. Entretanto, todas essas formas de reconhecimento não possuem uma função 

de localização das demandas próprias da idade. Antes, se caracterizam como formas de 

violência, pois cerceiam e limitam a vivência da adolescência afirmando que ela deve ser 

impreterivelmente uma fase de difícil manejo parental, escolhas erradas e crises. Mas, em 

que medida tais classificações se relacionam com as formas de organização social, 

econômica e política da humanidade em seus variados contextos? Qual a proporção entre as 

formas de reconhecimento estigmatizantes e uma imaturidade do córtex cerebral frontal / 

pré-frontal para tomada de decisões racionalmente viáveis10? 

 Apesar de já somarem longos anos desde a primeira utilização da palavra 

‘adolescente’, essa ainda aparece na atualidade com o propósito último de enquadrar sujeitos 

às normas e regras sociais. Contudo, o que se observa é que, geralmente, os adolescentes não 

aceitam, pelo menos não sem questionar, as diversas imposições da cultura e da sociedade, 

que insistem em serem repostas em detrimento de uma posição de superação. Com isso, é 

                                                           
9 Confira o quadro da análise de teorias sobre a adolescência – anexo V. As teorias descritas no quadro em 

anexo são aquelas que distintamente da análise sócio-histórica, concebem a adolescência como uma 

manifestação natural e universal, ainda que em poucos momentos considerem a influência da cultura nesse 

processo.  
10 Segundo Papalia e Feldman (2009), o fato do desenvolvimento do córtex frontal não está finalizado na 

adolescência, sugere uma razão possível para algumas escolhas insensatas dos adolescentes, como abuso de 

drogas e aceitação de riscos sexuais: a imaturidade do cérebro pode permitir que sentimentos se sobreponham 

à razão e podem impedir que alguns adolescentes prestem atenção a perigos que parecem lógicos e 

convincentes para os adultos (p. 428) . Nesse mesmo livro, didático e utilizado para o ensino em diferentes 

cursos de psicologia, ainda é expressa o seguinte questionamento com sua devida resposta: por que alguns se 

envolvem em comportamentos tão destrutivos? Uma resposta é fundamentada na maturidade do cérebro 

adolescente, particularmente no córtex pré-frontal, que é crítico para o julgamento e a eliminação de impulsos 

(p. 497). Dados como esse solicitam enfaticamente a necessidade de uma leitura crítica dos fenômenos 

humanos transcritos unicamente por uma lógica naturalizante, biologicista e normativa. (Papalia & Feldman, 

2009) 
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habitual deparar-se com ‘constatações científicas’ – carregadas de biopoder – e prescrições 

do senso comum que dizem da adolescência com uma fase de conflito, rebeldia e risco. 

(Alves, 1997a; Neto et al., 2014) 

 Contudo, apresenta-se como bruta – sem se lapidar, impolida – a concepção de que 

a adolescência é o “tempo de crise”. Se o homem é movimento, bem como todo o conjunto 

da sua subjetividade, os conhecimentos produzidos por ele e as suas formas de se relacionar, 

como é possível restringir a crise a tão somente um período da vida? Não seria a vida, por 

um todo, um movimento de (re)fazer-se que, em sua essência, é crítico e transformador? 

Conjectura que sim, visto que, mesmo que em movimento de reposição, de mesmice, 

percebe-se que a identidade humana, seja ela individual ou grupal, é sempre metamorfose. 

Como acrescenta Alves (1997b), a crise é um aspecto inerente a toda vida humana (p. 23). 

 Destoando de antigas compreensões, o fim da adolescência não é mais prescrito com 

a estabilização das mudanças corporais advindas da puberdade. Todavia, aceita-se hoje, pela 

via de preceitos máximos, que a entrada na vida adulta ocorre quando o sujeito é capaz de 

gerenciar a sua própria vida, sobretudo em relação à administração das finanças, capacidade 

de cuidado consigo e com o ambiente, e pelo desenvolvimento de relacionamentos 

duradouros (Pereira & Gurski, 2014). Todavia, essa capacidade de gerenciamento próprio é 

um caminho cada vez mais longo em sociedades que exigem dos trabalhadores um 

aperfeiçoamento intenso da sua atividade laboral. Com isso, a saída da casa dos pais é cada 

vez mais tardia, bem como o alcance de uma “independência” nos moldes capitalistas. Mas 

será que esse prolongamento representa concomitantemente o postergar da adolescência? 

Refletindo sobre essas questões, percebe-se que é inegável a natureza assimétrica 

desses postulados de “independência”, pois são destinados pelo adulto ao jovem. Nesse 

sentido, Mayorga (2006) tece considerações importantes sobre o olhar adultocêntrico, o qual 

é condicionante de classificação e expressão da adolescência. A autora pontua que esse olhar 

é construído e valorizado por uma cultura que preconiza o desenvolvimento econômico e a 

individualidade. Dessa forma, os adolescentes são estranhos e depositários dos desejos 

renunciados na vida adulta. A adolescência é, por esse viés, compreendida como crise, 

porque é difícil a sua adequação na sociedade capitalista, a qual possibilita a dilatação da 

vida “dependente” e ao mesmo tempo gera culpa por esse estado (Mayorga, 2006). Além do 

fator econômico, o olhar adultocêntrico também significa a adolescência a partir das 

(re)formulações históricas. Sobre esse fato, Ozella (2002) pontua, por exemplo, que o 

desenvolvimento dos seios das meninas era visto no passado como um símbolo de 

fertilidade, enquanto que hoje é admitido como um componente sexual, salientando, assim, 
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que o sentido das mudanças púberes não existe em si mesmo, mas é atribuído pela história e 

cultura de um povo. Como afirma Ozella (2002), é inegável o fato de o desenvolvimento 

biológico tem suas características próprias, mas, nenhum elemento biológico ou fisiológico 

tem expressão direta na subjetividade. As características fisiológicas aparecem e são 

significadas pelos adultos e pela sociedade (p. 21). 

 

3.3. Um outro olhar sobre a adolescência: a via crítica e sócio-histórica 

 

Considerando as discussões tecidas nos tópicos anteriores, assume-se uma postura de 

investigação frente à adolescência que seja crítica, social e historicamente comprometida. 

Nesse sentido, as reflexões propostas estão alinhadas com a perspectiva adotada por Bock 

(2007), a qual propõe a análise da adolescência distanciando de “perspectivas naturalizantes” 

que admitem as tão consagradas ‘crises da adolescência’ como fenômenos factuais.  

A leitura feita por Bock (2007) é orientada por uma compreensão sócio-histórica, que 

assume o jovem como um ator social importante (p. 66), a qual dialoga em sua compreensão 

e análise da adolescência com a concepção da sintagma identidade-metamorfose-

emancipação. Como afirma Vigotski (1999), expoente de primária relevância para a 

perspectiva sócio-histórica, precisamos recorrer ao método histórico para a investigação dos 

fenômenos naturais, humanos e sociais, pois é somente em movimento que o corpo mostra 

quem ele é. (p. 86). Portanto, considera-se fundamental a clareza de que adolescência é: 

uma construção social com repercussões na subjetividade e no desenvolvimento 

do homem moderno e não como um período natural do desenvolvimento. É um 

momento significado, interpretado e construído pelos homens. Estão associadas a 

ela marcas do desenvolvimento do corpo. Essas marcas constituem também a 

adolescência enquanto fenômeno social, mas o fato de existirem enquanto marcas 

do corpo não deve fazer da adolescência um fato natural (Bock, 2007, p. 68). 

 

Concernente à admissão conceitual da adolescência como um fenômeno socialmente 

construído e significado, faz-se necessário discutir alguns aos temas que despontam a partir 

desse posicionamento. Dentre eles, destaca-se o fato que, atualmente, um dos principais 

imperativos vivenciados pelos adolescentes é o de que eles sejam “alguém na vida”. A 

primeiro estranhamento resultante dessa exigência irrefletida é óbvio, apesar de ser por vezes 

negado, e se manifesta pelo simples questionamento: “Mas eles já não são alguém?” 

Situações como essa permitem pensar sobre como a ideologia de uma sociedade adentra e 

(re)faz a organização da mente dos indivíduos. Uma vez que esse discurso de ser alguém na 

vida é muito utilizado em sociedades que tem o capital como primazia, percebe-se que o 
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“ser” é representado pelo “ter”, algo tanto concretamente, bens materiais e de serviço, quanto 

simbolicamente, uma posição de poder, um status socialmente desejado.  

 Outra fundamental consideração sobre a adolescência, que resulta de um olhar 

adultocêntrico e capitalista, consiste no estabelecimento de um lugar de impossível locação 

segura. Ao admitir a adolescência como uma fase de transição ela acaba por ocupar um “não 

lugar” na sociedade, tornando-se, assim, um momento de conflito, no qual o seu fim é o desejo 

que orienta os empreendimentos para alcançar o que se espera da vida adulta. O ser criança e ao 

ser adulto são muitas vezes apresentados como momentos estáveis e desejados, mas a 

adolescência acaba soando nesses termos de "transição" como uma ponte insegura para uma fase 

sólida e desejada, a vida adulta. 

 A expressão deste hiato temporal frente à representação de um papel social pré-

determinado pela cronologia, transcreve-se como resultado dos modos de organização da 

sociedade moderna em defesa de seus valores e normas que regulam o sistema. Como afirma 

Bock (2007):  

A moratória na qual se encontram os jovens não é um período necessário do seu 

desenvolvimento e sim, um período no qual o mundo adulto considerou necessário 

colocar seus jovens para poderem, os adultos, estar mais tempo no mercado de 

trabalho e, os jovens mais bem preparados para responderem às exigências do 

novo mundo do trabalho tecnológico (p. 69). 

 

 Em decorrência do encontro com esse “não ser” e “não ter um lugar”, faz-se 

necessário rememorar a análise crítica de Teixeira (2002), de modo que mais uma vez seja 

possível pensar e questionar como a sociedade vem simbolizando a adolescência e 

conduzindo-a, com persuasão e pela via do discurso autoritário, as formas de ser humano. 

prolongamos a infância ao máximo e ao final lhes impomos um contrato com 

cláusulas incompreensíveis, em que trocam um dos momentos mais ricos da vida, 

de maior força e beleza física, de densidade emocional, de criatividade, de 

sexualidade exuberante, por um longo trecho em banho-maria, numa atividade 

generalizada de acumular conhecimento, disciplina monástica, para que o futuro 

os compense. O adolescente tem dificuldade de manter esse pacto como teria 

qualquer um ao trocar a vida pela clausura. É preciso, antes, lhe encher a alma com 

promessas de recompensa noutra vida, como tão eficientemente as religiões nos 

proporcionam. (...) O fato é que, depois de toda a experiência longamente vivida 

em nossos teatrinhos infantis, imitando papai e mamãe, professora ou dona de 

casa, encomendando encantos de príncipes e de princesas, põe-se a vida de molho, 

no que concerne à sua efetividade no social, de participação na história, reduzindo-

os a receptáculos de uma juventude esvaziada, sem participação política, sem vida 

sexual, sem opinião, sem direito efetivo à cidadania, até que um dia se lhes abra a 

porta do amor marital, desde que demonstrada a competência para pagar as contas 

bancárias sem comprometer o patrimônio acumulado (p. 60). 

 

 Em decorrência dessas inquietações que permitem um redirecionamento do olhar sobre 

as possíveis “etapas da vida”, reconhece-se que na adolescência ocorrem significativas 

mudanças na vida do indivíduo, as quais envolvem elementos físicos, cognitivos e psicossociais 
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e que essas podem em alguma medida serem perpassadas por crises e conflitos. Todavia, recusa-

se a assunção de desígnios de uma identidade performativa da adolescência11 que impõem pela 

linguagem, preceitos coercitivos que, mais do que descrever o ser adolescente enquanto 

categoria, prescreve a identidade dos indivíduos bem como as formas de reconhecimento que 

lhes serão ofertadas. Desse modo, acabam colocando sobre a vivência da adolescência 

imperativos algozes, que localizam os sujeitos que a vivenciam como aqueles que necessitam de 

intenso monitoramento, por estarem propensos a agirem de modo arriscado e inconsequente.  

 

3.4. Identidade e Adolescência: Uma breve análise sobre os cursos dessa relação 

 

Para iniciar a delicada exposição sobre os pontos de intercessão entre a identidade e 

a adolescência, optou-se por um recorte que remonta às reflexões que englobam um campo 

de análise científica “pouco popular”, por não admitir que identidade é algo a ser iniciado e 

finalizado em determinada etapa, ao passo que também nega a adolescência como um dado 

natural e ahistórico. Verificou-se que poucas são as produções acadêmicas que se dispõem 

a utilizar dessa perspectiva para investigar a adolescência. Talvez essa constatação esteja de 

um modo cifrado, denunciando que a “ciência”, por muitas vezes teme permanecer com 

perguntas que não alcançam respostas definitivas, preferindo ainda encontrar traços e 

permanências que possam de alguma forma criar um solo seguro para a afirmação de 

pressupostos vestidos de uma “verdade absoluta”.  

Considerando, no campo das perguntas, os estudos que propuseram se guiar por um 

olhar de outra ordem, inicia-se a exposição com os apontamentos elucidados por Alves 

(1997a). A defesa de Alves (1997a) circunscreve que ocorre na adolescência a expressão de 

um ponto de oscilação entre a infância e a vida adulta, que leva o adolescente a pensar sobre 

seus papeis sociais e a questionar sobre quem ele é frente a um espaço “vazio” que se abre 

entre dois campos de repouso. Todavia, Alves (1997a) não compreende esse encontro com 

o lugar vazio ou instável como um dado natural e, por isso, inevitável, pelo contrário, o 

considera como  resultado dos modos de socialização dos seres humanos modernos. Além 

disso, e inspirada pelas proposições de Habermas acerca da Identidade natural, identidade 

de papel e identidade do eu, Alves (1997b) afirma que: 

a concepção de identidade como um processo de mudança que ocorre 

constantemente ao longo da vida, não permite pensar a adolescência como uma 

                                                           
11 Sobre a perfomatividade da adolescência, Neto et al. (2014) pontuam que:  “em direção oposta às teses que 

defendem o determinismo biológico no desenvolvimento humano, a noção de performatividade implica em 

assumir que, longe de ser o resultado de uma natureza, as sociedades constroem as normas que regulam e 

materializam a identidade dos sujeitos, de modo que essas normas regulatórias precisam ser constantemente 

repetidas e reiteradas para que tal materialização se concretize (p. 325). 
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mera crise de desenvolvimento, mas como um momento em que se inclui a 

possibilidade de criar princípios e que libertem o desempenho de papeis de uma 

heteronomia coercitiva, através de uma autonomia criativa (p. 24). 

 

Vale ressaltar que para Habermas (1983), alcançar o estágio da identidade do eu, 

consagrada como uma etapa posterior à identidade natural e de papel, respectivamente, abre 

ao indivíduo a capacidade de construir, em situações conflitivas, novas identidades, 

harmonizando-as com as identidades anteriores agora superadas, com a finalidade de 

organizar – numa biografia peculiar – a si mesmo e às próprias interações (p. 70). É, 

portanto, um momento em que se torna apto para compreender aplicar normas reflexivas 

com vistas a autonomia (p. 64). Contudo, o alcance desse estágio é admitido como uma 

possibilidade, de modo a prescrever que a organização autônoma do Eu não se instaura 

absolutamente de modo regular, mas termina por ser, na maioria dos casos, um objetivo 

não alcançado (p. 50), ou seja, uma utopia. Por isso, entende-se que se abre nesse período 

demarcado como adolescência, um espaço de possibilidades que visam, em última instância, 

uma autonomia de pensamento que tem como motor o questionamento e a recusa dos 

padrões que emitem enquadres paradigmáticos.  

Todavia, a sociedade, entendida enquanto um sistema que é produto e produtor dos 

e para com os indivíduos, tende a se representar como uma vigilante da ordem e dos 

princípios moralmente consagrados no passado, muitas vezes em tom autoritário e 

homogeneizador, com o objetivo de propagar espaços e sujeitos reificados e semelhantes 

(Alves, 1997b). Frente a isso, coloca-se como suposição para que se possa questionar sobre 

o fenômeno comumente reconhecido como “rebeldia”, tanto o papel do conservadorismo 

quanto da revolta para a metamorfose identitária frente a um projeto emancipatório 

direcionado para a autonomia.  

Pereira e Gurski (2014) afirmam que é necessária uma dose de conservadorismo para 

que o indivíduo possa se referenciar para a expressão do novo, da aventura de se arriscar em 

representações assumidas socialmente como inovadoras. Apesar da perspectiva teórica desta 

pesquisa não se alinhar totalmente com as teorias psicanalíticas adotadas por Pereira e Gurski 

(2014), entende-se que essa ponderação sobre o lugar do conservadorismo pode contribuir, 

não para determinar como normativa a expressão de uma revolta e produção do novo, mas 

como uma produção que decorre da repetição de práticas de manutenção irrefletidas, tanto 

por uma via crítica quanto histórica dos padrões sociais, tornando-as um modo de imposição 
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coercitivo que deve, fundamentalmente, barrar através do temor qualquer recurso de 

questionamento12.  

Mesmo considerando as assertivas de Pereira e Gurski (2014), reitera-se que tal 

conservadorismo e revolução não podem ser vistos como um dado, mas como elementos que 

se constituem no seio de uma sociedade histórica e humanamente produzida. Por essa razão, 

Mayorga (2006) traz contribuições para a compreensão da adolescência como uma questão 

histórica ao discutir sobre a identidade dos sujeitos que estão inseridos nessa “fase”. A autora 

pontua que o olhar adultocêntrico transforma-se na voz ativa sobre o que é ser adolescente, 

de modo a situar esse grupo negativamente por meio do destaque de atributos que são 

necessários para a vida adulta e que lhes são faltosos. Com isso, o adolescente é visto como 

um estranho, imaturo, irresponsável e despreparado, que, geralmente, ao receber esses 

adjetivos, passa a se perceber em conformidade com eles13. Remetendo aos estudos de 

Goffman (1988) sobre estigma, a autora destaca ainda que essa categorização negativa da 

adolescência não é uma ação que está alienada das demandas econômicas e culturais da 

sociedade. Por meio dessas reflexões, a autora baseou a sua argumentação na tese de 

identidade-metamorfose proposta por Ciampa (1987/2005), considerando a identidade como 

ação que não está restrita a uma determinada fase da vida, ou como um projeto individualista, 

ela pontua que na adolescência as diversas subjetivações do ser adolescente influenciam o 

movimento de constituição identitária.  

Alinhado às reflexões de Mayorga (2006), assume-se o discurso como uma categoria 

de expressão e formação da vida humana, e no caso específico dessa pesquisa, da 

adolescência, sendo que os dizeres sobre ela levam os indivíduos a se reconhecerem e se 

representarem balizados por identidades pressupostas referentes ao ser adolescente. 

Concernente a esse argumento, Neto et al. (2014) apresentam uma definição de identidade 

performativa do adolescente. Ao defenderem que os discursos sociais regulam e 

materializam a identidade dos sujeitos (p. 325), os autores problematizam o fundamento e 

os efeitos dos substantivos que descrevem e formam o adolescente. Desse modo, dizer que 

o adolescente é um sujeito em crise, que se expõe a situações de risco, que são rebeldes e 

                                                           
12 Apesar da força das identidades políticas conservadoras para manutenção do status quo, entende-se que a 

recusa aos padrões normativos abre um campo de possibilidade para a formação de identidade políticas 

alinhadas a um projeto de superação do medo da coerção frente à possibilidade de transpor as amarras da 

mesmice. Fato que retorna e ratifica à concepção de que identidade não pode ser de outra forma, se não uma 

metamorfose. Visto que, mesmo diante de toda coerção social que visa manter padrões, os adolescentes são 

humanamente potentes para revolucionar o conservadorismo vigente.  
13 Não existimos por nós mesmo, só existimos realmente porque fazemos existir outra coisa. Toda existência 

precisa de ‘intensificadores’ para aumentar sua realidade. Um ser não pode conquistar o direito de existir 

sem a ajuda do outro, que ele fez existir (Lapoujade, 2017, p. 24 e 25). 
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inconsequentes, leva-os a se perceberem e aturem, não de modo determinista, mas 

condicionado, nesses papeis. Isso seria como cair em uma armadilha, conduzida pelo malograr 

de instâncias de representações firmadas em bases de reconhecimento que delimitam a 

adolescência enquanto um “caos”. Neto et al. (2014) ainda ampliam a sua crítica dizendo 

que essa formação da identidade do adolescente é uma instrução de controle e coerção de 

atos e situações que se encontram com ideal social capitalista, sendo que o adolescente pobre 

é o sujeito principal ao qual são destinadas tais substantivações pejorativas e segregatícias.  

Perceber as evidências materiais das constatações apresentadas por Neto et al. (2014), 

possibilitam questionar a quem servem tais desígnios performativos. Como bem pontou 

Foucault (1979)14, a produção de saber se traduz em uma prática de poder. Por isso, ao pensar 

a adolescência e a perspectiva naturalizante posta sobre ela, é primordial indagar sobre quais 

são os objetivos aliados à promoção e à defesa da adolescência como um “momento de 

crise”, algo “problemático”, como “aborrescente”? 

Frente a essa análise, observa-se a força da política de identidade que se coloca sobre 

o adolescente, classificando-o como um antagonismo do ideal humano e como representante 

das mazelas e riscos da juventude. Considerando a performance dessa política de identidade 

e seu efeito sobre os adolescentes que, por vezes, acabam por representa-la, não se poderia 

deixar de relembrar a crítica de Goffman (2014) acerca dos modos/moldes de representação 

do eu na vida cotidiana. Como forma de analogia potente por sua criatividade e nível de 

abstração, Goffman (2014) faz uma leitura da vida humana a partir da análise dos princípios 

da dramaturgia e demonstra que é fundamental ao ator disciplinado (p. ?) negar qualquer 

expressão involuntária que permita evidenciar à plateia que tudo se trata de uma 

representação pré-formatada. Deste modo, qualquer ruptura da atuação deve ser 

transformada em uma razão plausível que omita a importância de se atentar para o 

comportamento desviante. Essa pontuação desperta, portanto, a força do discurso para 

direcionar a atividade humana, visto que esse se apresenta como um roteiro para a atuação 

cotidiana dos papeis sociais. Todos os seres humanos se localizam, então, pela base de um 

estabelecimento social, o qual refere-se a um lugar limitado por barreiras estabelecidas à 

                                                           
14 O Importante, creio, é que a verdade não existe fora do poder ou sem poder (não é − não obstante um mito, 

de que seria necessário esclarecer a história e as funções − a recompensa dos espíritos livres, o filho das 

longas solidões, o privilégio daqueles que souberam se libertar). A verdade é deste mundo; ela é produzida 

nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu 

regime de verdade, sua "política geral" de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar 

como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos 

falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a 

obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro 

(Foucault, 1979, p. 12). 
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percepção, no qual se realiza regularmente uma forma particular de atividade (Goffman, 

2014, p. 256). 

É importante demarcar que mesmo sendo ator, permeado de determinantes histórico, 

culturais e econômicos, o indivíduo é também autor, de modo que a contradição e a recusa 

é sempre uma via de emancipação possível. Mas não se deve confundi-las como discursos 

individualistas e meritocráticos, pois emancipar-se é construção coletiva e cooperativa. 

Como pontua Habermas (1983) a liberdade – por mais que possa ser guiada por princípios 

– não é livre com relação aos sistemas normativos existentes (p. 58). 

Afinal, o que seria o humano sem linguagem/discurso, que produz sentidos e 

imperativos sobre o modo de existir, envolvendo tanto suas formas de reconhecimento 

quanto de representação? Será que ainda podemos olhar para a adolescência como algo 

naturalizável, transpondo sobre ela estigmas que, como marcas, denunciam como algo 

próprio do sujeito características que só podem ser devidamente compreendidas pela análise 

histórica e cultural da vida humana? 
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4. A identidade como metamorfose  

 

A concepção desenvolvida por Antônio da Costa Ciampa (1987/2005), compreende 

que o estudo da identidade não pode ser desvinculado da dimensão social que a estrutura, 

afirmando que no seu conjunto, as identidades constituem a sociedade, ao mesmo tempo em 

que são constituídas, cada uma por ela (p. 132). Portanto, Ciampa se desvincula de 

concepções ontológicas e naturalistas, uma vez que entende a identidade como resultante 

de um processo histórico que articula toda nossa vivência (Lima, 2007, p. 620). 

Parte-se do pressuposto de que a formação do eu deve também ser compreendida em 

relação com o contínuo desenvolvimento orgânico e com o processo social, no qual o 

ambiente natural e o ambiente humano são mediatizados pelos outros significativos (Berger 

& Luckmann, 1985, p. 73). Logo, compreende-se que o ser é ator e autor na metamorfose da 

sua identidade, mas que essa autoprodução é um fazer-se que é social. Como pontua Ciampa 

(1987/2005), a História é a progressiva e contínua hominização do homem, a partir do 

momento em que este, diferenciando-se do animal, produz suas condições de existência, 

produzindo-se a si mesmo, consequentemente (p. 178-179). 

Deste modo, a proposta apresentada por Ciampa (1987/2005) ainda em meados dos 

anos de 1980, parte da concepção fundadora de que a identidade é sempre resultante e 

resultado da relação do indivíduo com a sociedade e seus desdobramentos. Para discorrer 

sobre a formulação dessa nova proposição sobre identidade e os seus efeitos na produção do 

conhecimento, a revisão teórica tecida explicitará o contexto histórico que possibilitou a 

elaboração da tese de identidade como metamorfose e as bases epistemológicas que 

auxiliaram Ciampa (1987/2005) a considerar essa via de compreensão da subjetividade 

humana enquanto um aspecto material da existência. Além disso, serão apresentadas 

algumas atualizações da teoria, oriundas das transformações reflexivas decorrentes das 

mudanças históricas da sociedade.  

 

4.1. Contextualização histórica e desenvolvimento teórico 

 

Assim como a identidade humana é história e sua metamorfose se faz e refaz na 

relação entre o indivíduo e a sociedade, a formulação de uma teoria deriva-se de um território 

humano que é, irremediavelmente, histórico e relacional. Essa pontuação abre espaço para 

expor o surgimento da proposta de Ciampa (1987/2005) de que a identidade é metamorfose. 

Ela surge em um momento de crise da psicologia e vem dizer de uma obviedade obscurecida 
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pelas incessantes estratégias de reconhecimento que a todo tempo visam normatizar e 

substantivar o ser para que fosse possível dominá-lo. Nesse sentido, apesar do caráter 

aparentemente simplório de dizer da identidade como metamorfose15, anunciá-la naquele 

momento de crise era um instrumento de luta, pois questionava e continua questionando a 

prerrogativa do ser como uma essência, mas não em um sentido transcendental como é 

assumido por muitos fenomenólogos, mas em um sentido material destinado ao interesse de 

dominação pelas instâncias de poder. Pontua-se, acrescentando um elemento na atualidade 

da problematização da identidade-metamorfose, que apesar da necessidade de ainda dizer da 

metamorfose com o propósito de falar sobre emancipação, questioná-la enquanto 

instrumento de mobilização das massas em prol do capital também é demandado e se desvela 

como forma de resistência16.    

Voltando para a conceituada crise da psicologia brasileira que abriu possibilidades 

para novas acepções sobre os fenômenos psíquicos do ser humano, observa-se entre um 

grupo de pesquisadores17 que se ocupava das relações e desdobramento dos fenômenos 

sociais como constituídos e constituintes das funções psicológicas e subjetivas do ser, uma 

necessidade de conceber um olhar psicológico atualizado que pudesse se aproximar dos 

parâmetros territoriais e simbólicos da sociedade e da cultura.  Desse modo, pensar a 

psicologia a partir da realidade brasileira envolveu problematizar as diferentes incoerências 

presentes nesse contexto como, por exemplo, a desigualdade social e econômica, e a 

permanência de valores colonizadores, sendo essa última expressa até mesmo na produção 

de conhecimento científico pela incessante importação de teorias completamente desconexas 

das condições materiais de existência dos brasileiros. Os pressupostos epistemológicos que 

deram base e fundamento para as produções da Psicologia Social Crítica no Brasil foram os 

de materialismo histórico dialético, pois considerando o vislumbre da concretude humana 

                                                           
15 Ciampa (1987/2005) discute a partir das suas elaborações que, sendo a identidade um aspecto do real, algo 

material, por meio de um raciocínio lógico simples alcança-se o entendimento de que ela é movimento e 

transformação. E que a sua contrapartida, a conservação, é uma (im)possibilidade, algo que exige um 

despendimento laboral do indivíduo incapaz de ser sustentado indiscriminadamente. 
16 Ciampa destaca que no estágio tardio do capitalismo, a ideologia de consumo torna-se preponderante em 

relação à de produção, de modo que a metamorfose é admitida pelo consumo exagerado de transformação (é 

ser sempre algo “novo”, sem refletir, pela aquisição de mercadorias e por ser o humano, também, uma 

mercadoria que adquire e perde valor). É a assunção de uma nova política de identidade que diz da 

transformação oferecida pelo gozo do consumo como um imperativo para o reconhecimento aceitável da 

sociedade (Lima, 2010)  
17 Destaca-se que esse grupo refere-se à assunção da teoria da Psicologia Social Crítica pela Escola de São 

Paulo (Neto & Lima, 2011). O livro “Psicologia Social: O Homem em Movimento”, que marca essas 

produções, foi publicado em 1984 e tinha como propósito contribuir para uma psicologia voltada para os 

problemas concretos de nossa realidade, tornando o profissional um agente de transformação na sociedade 

brasileira (Lane & Codo, 2012, p. 7). 
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manifesta por essa linha de pensamento seria possível atingir, por meio da investigação 

empírica, a totalidade histórico-social dos indivíduos (Lane, 1984/2012). 

Assumindo a clareza de que não se pode conhecer qualquer comportamento humano 

isolando-o ou fragmentando-o, como se este existisse em si e por si (Lane, 1984/2012, p. 

19), Ciampa (1987/2005) inaugura a sua tese partindo de um posicionamento crítico que 

defende a necessidade de recusar uma postura meramente descritiva e estatística para falar 

sobre a identidade, e a representa a partir da relação indivíduo-sociedade. Além disso, faz da 

preposição identidade-metamorfose um elemento-chave para a denúncia da assimetria 

opressora e cruel de algumas manifestações sociais como a pobreza, o preconceito, os 

estigmas, questionando os imperativos da mesmice, ao passo que proclamava a 

mesmidade/alterização como saída emancipatória inalienável ao indivíduo.  

Com isso, transforma-se radicalmente o pesquisar sobre identidade. 

Anteriormente, a questão se colocava como descritiva apenas; o desafio era obter 

o maior número possível de informações. Agora, a questão é de compreensão, de 

entendimento: precisamos captar os significados implícitos, considerar o jogo das 

aparências. A preocupação é com o que se oculta, fundamentalmente com o 

desvelamento do que se mostra velado (Ciampa, 1987/2005, p. 144). 

 

Partindo dessa compreensão teórico-política e do quadro científico formatado pela 

Psicologia Social Crítica, Ciampa (1987/2005) demonstra que a tese da identidade como 

metamorfose é validada pela narrativa da história de vida ao apresentar a exposição 

interpretativa da estória do Severino e da história da Severina que alternando performances 

de repetição e alterização explicitaram como o homem se faz em movimento, pela atividade 

de pensar e agir. Nas palavras do próprio autor, a metamorfose falou através das narrativas 

(p. 153) comprovando que mesmo que ajam recidivas assunções de personagens 

pressupostas, está sempre em aberto a possibilidade de fazer-se em algo novo, de constituir 

novas relações, de alterizar-se, em uma cinética que é sempre social, ao passo que também 

é individual. 

Portanto, a tese de Ciampa ultrapassa o caráter de simplesmente propor a categoria 

de identidade como metamorfose, abrindo espaço para se constituir como uma teoria 

completa (Lima, 2010). Essa afirmação se sustenta pela observação da existência estruturada 

e cientificamente atestada de um conceito base (identidade-metamorfose), de um modo de 

investigação (narrativa das histórias de vida) e de uma metodologia para análise e 

interpretação (percepção dos modos de reconhecimento social e das formas de representação 

dos indivíduos por meio de suas personagens). Assim, Ciampa marca a história da psicologia 

social brasileira, aproximando-a do campo da crítica, como elucida Almeida (2005) e Lima 
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(2010), de modo que reafirma o seu compromisso com a práxis, visto que concebe o estudo 

da identidade para além da investigação científica, admitindo-a ao mesmo tempo como uma 

questão política.  

Para apreender a identidade-metamorfose enquanto um fenômeno psicológico, há a 

presença relevante da análise histórica, materialista e dialética da Teoria de Marxista. Como 

analisa Miranda (2014), Ciampa distancia-se de uma visão tradicional da Psicologia ao 

afirmar a identidade como metamorfose, rompendo com uma visão determinista e 

estritamente descritiva desse fenômeno, bem como quando postula o homem como um 

“fazer-se” e não como algo dado – o indivíduo não é mais algo: ele é o que faz (Ciampa, 

1987/2005, p. 140). Contudo, ainda que tenha sido proposta uma apreensão da identidade 

enquanto um fenômeno dinâmico, sujeito à metamorfose, essa consideração é feita sem a 

ilusão de ausência de determinações, pois o ser humano é matéria (Lima & Ciampa, 2012, 

p. 14), sendo que até mesmo a linguagem atua como um instrumento de cristalização da 

identidade – na linguagem corrente dizemos eu sou filho; ninguém diz estou sendo filho 

(Ciampa, 1987/2005, p. 169). 

Acerca dos autores/teorias que contribuíram para o desenvolvimento teórico de 

Ciampa, pode-se destacar Karl Marx, Jürgen Habermas, George Herbert Mead e 

Friedrich Hegel18. Habermas também desenvolveu pesquisas acerca da identidade, 

defendendo a tese de que o estudo desse fenômeno envolve a internalização das normas 

sociais (Habermas, 1983), sendo que, a base materialista-histórico-dialética relevante na 

obra de Habermas inspira o desenvolvimento científico da identidade metamorfose 

(Miranda, 2014). Nesse sentido, Ciampa se aproxima das concepções habermesianas19 ao 

considerar a relação de singularidade e individualidade tangentes à metamorfose identitária, 

concordando, como pontua Lima (2010), que: 

A singularidade nos diferencia como sujeitos, ao mesmo tempo nos iguala em 

relação às expectativas da sociedade enquanto que a individualidade, construída 

                                                           
18 As obras desses autores utilizadas como referência por Ciampa no momento da elaboração da sua tese foram: 

Habermas, J. (1982) Conhecimento e Interesse. Rio de Janeiro: Zahar.; Habermas, J. (1983). Para 

Reconstrução do Materialismo Histórico. São Paulo: Brasiliense.; Mead, G. H. (1972). Espíritu, persona y 

sociedade (3a ed.). Buenno Aires: Paidós.; Hegel, G. W. F. (1980) Introdução à História da Filosofia. In: Hegel. 

Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural.  
19Habermas conceitua três estágios da identidade. O primeiro, identidade natural, regulado, sobretudo, por 

aspectos normativos e biológicos. O segundo, identidade de papel, caracterizado pela possibilidade do 

indivíduo poder entender e satisfazer expectativas singulares de comportamento por parte de um outro 

(Habermas, 1983, p. 64) em um primeiro nível; a compreender as normas sociais em um segundo nível; e no 

terceiro, admitir essas normas enquanto valores particulares (Habermas, 1983). Já o terceiro estágio, a 

identidade do Eu, se confirma na capacidade que tem o adulto de construir, em situações conflitivas, novas 

identidades, harmonizando-as com as identidades anteriores agora superadas, com a finalidade de organizar 

– numa biografia peculiar (Habermas, 1983, p. 70). 
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em contato com a realidade social, sendo a negação de todas as determinidades, 

nos dá acesso à subjetividade e possibilita uma reconstrução do Eu com base nas 

diferenças (p. 142-143). 

 

 George Mead também se configura como um autor relevante para a conceituação da 

identidade como metamorfose por assumir uma concepção interacionista. Mead e Ciampa 

consideram que o discurso social determina as possibilidades de ser. Nesse sentido, Ciampa 

concorda com as elaborações de Mead que preceituam que o self constitui a dimensão da 

personalidade composta pela consciência que o indivíduo tem de si mesmo ou 

autoconsciência que, por sua vez, edifica-se a partir da incorporação das atividades sociais, 

possibilitando a socialização (Miranda, 2014, p. 127) que leva à compreensão e reprodução 

de modos de significar e atuar em sociedade. Contudo, Lima (2010) aponta que Ciampa 

avança no desenvolvimento teórico de Mead por destacar que na articulação entre o ’mim’ 

e o ’eu’, pode ocorrer um tipo de problema que impede o indivíduo de se autodeterminar (p. 

146).  

A análise social e econômica de Karl Marx alcança relevância nas investigações 

sobre a identidade-metamorfose, visto que a personagem está para Ciampa (1987/2005) 

como a mercadoria está para Marx (1867/2013); isto é, nenhuma delas têm em si o valor 

místico conferido pela relação dos homens com suas formas representações e produções 

materiais, respectivamente. Desse modo, Ciampa (1987/2005) passa a defender que o valor 

socialmente atribuído a uma determinada personagem transmite à identidade o fenômeno de 

fetichismo que Marx (1867/2013) explica ocorrer com a mercadoria. Ciampa (1987/2005) 

demonstra que na mediação indivíduo-sociedade é possível (e até mesmo recorrente) que se 

projete um movimento de repetição de identidades pressupostas que sufoque as saídas 

emancipatórias e, assim, falseie uma aparência de não-metamorfose. Pois do mesmo modo 

que pela atribuição de um simbolismo valorativo20, se perde de vista que o valor de uma 

mercadoria é socialmente constituído, quando se define a identidade como aspecto 

cristalizado, renunciando o caráter de metamorfose, incorre-se na falácia de negar a 

incindível relação indivíduo-sociedade. 

A contribuição de Hegel é assumida pela consideração da legitimidade da afirmação 

de que o real é movimento e transformação (Ciampa, 1987/2005, p. 154), sendo que a 

realidade só pode ser concebida a partir da sua materialidade. Uma vez que a identidade é 

assumida como real, ela é concomitantemente admitida como material, e, com isso, há a 

                                                           
20 No caso da produção da mercadoria é aquele supera a simples articulação entre o tempo e a quantidade de 

trabalho dispendido na fabricação de um produto.  
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constatação de que ao estudar um ser humano, deve ficar claro que se está sempre estudando 

uma afirmação material determinada, qualquer que seja o corte feito na universalidade das 

relações recíprocas em que está inserido (Ciampa, 1987/2005, p. 156) alcança primazia para 

a elaboração da tese.  Além disso, Ciampa se aproxima de Hegel pela acepção da identidade 

como articulação de igualdades e diferenças (Lima, 2010). 

Considerando o percurso de formação e desenvolvimento do pensamento científico 

de Ciampa acerca da identidade humana, faz-se indispensável destacar uma das 

modificações proposta pelo pesquisador por meio da exposição de um novo sintagma, agora 

como identidade-metamorfose-emancipação. Essa ampliação decorreu da insurgência 

observada por Ciampa em vários trabalhos investigativos acerca da identidade de seus 

orientandos, nos quais o anseio por emancipação fora repetidamente enunciado tanto como 

uma finalidade, quanto como uma falta percebida. De modo a ratificar como princípio 

teórico-empírico a percepção de que o indivíduo, à medida que vai adquirindo a capacidade 

de agir e falar, vai também passando a se reconhecer e a ser reconhecido como alguém que 

pode afirmar “eu” de si mesmo (Lima, 2010, p. 169).  

A partir desse breve panorama histórico e epistemológico da teoria de identidade de 

Antônio da Costa Ciampa, localiza-se que ela está incluída dentro do escopo de estudos da 

Psicologia Social Crítica e que se fundamenta pela noção de que indivíduo e sociedade 

constituem uma relação inseparável. Sobre essa articulação, Lima (2010) afirma que ao 

conceber a identidade dessa forma superamos a discussão de que ela é influenciada pelo 

social, ela é constitutivamente social, e, como tal, sujeita às mudanças que a estrutura social 

experimenta (p. 143). Portanto, identidade é um aspecto social, material e real e só pode ser 

acessada em movimento, visto que a metamorfose e a emancipação são aspectos intrínsecos 

à sua formação e expressão.   

 

4.2. Principais conceitos da teoria de identidade de Ciampa 

 

- Sofia jogou a mochila da escola num canto e colocou uma 

tigela de ração para Sherekan. Depois, segurando a carta 

misteriosa, largou o corpo sobre um banquinho da cozinha.  

- Quem é você? 

- Se ela soubesse! É claro que ela era Sofia Amundsen, mas 

quem era esta pessoa? Isto ela ainda não tinha descoberto 

direito. 
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- E se tivesse outro nome? Anne Knutsen, por exemplo. Será 

que só por isso seria também uma outra pessoa?  

(Gaarder, 1995, p. 15) 

 

Quem sou eu? Muito provavelmente essa é uma das questões mais emblemáticas de 

toda a história da humanidade. Mais do que saber a origem do universo e encontrar a arqué, 

saber “quem sou” apresenta-se como questão filosófica fundamental e das mais complexas 

resoluções. Em forma de romance da história da filosofia, Gaarder (1995) nos apresenta o 

primeiro dilema enfrentado por Sofia em seu encontro com o misterioso amigo que lhe 

aparece pelo envio de inúmeras cartas. A primeira carta que ele a envia guarda em seu 

interior apenas o conjunto interrogativo de três palavras: ‘Quem é você?’. Primeiramente, 

Sofia estranha aquela pergunta, afinal de contas, estava óbvio quem ela era, estava escrito 

no campo de destinatário da própria carta. Mas logo em seguida ela se questiona sobre o fato 

de o nome ser suficiente para descrever quem ela é e se depara com a arbitrariedade da 

nomeação para a expressão da identidade, visto que havia outras possibilidades de nomeá-

la.  

Coincidência ou não, com o romance filosófico, observa-se que Ciampa deu início à 

sua reflexão sobre a identidade humana partindo do nome, visto que em seu material 

empírico esee apareceu como um aspecto importante para a investigação acerca da 

identidade. Contudo, enquanto Severino inicia seu esforço de identificar-se dizendo qual é o 

seu nome e percebe a insuficiência disso, Severina, abstém-se de dizer seu nome. Para a 

abstenção de Severina há duas hipóteses, a primeira referente ao fato do entrevistador já 

conhecê-la e a segunda porque seu registro no cartório ocorreu tardiamente e por uma família 

que não era a sua, sendo que ainda após esse fato, o esposo rasga a sua identidade. Talvez 

para Severina, o nome era visto apenas como um acessório, mas permite elucidar 

enfaticamente a constatação de que o nome não é a identidade; é uma representação dela 

(Ciampa, 1987/2005, p. 137). 

Identidade é atividade, é verbo. Essa é uma das primeiras considerações de Ciampa 

sobre o tema, pois após inúmeras tentativas de se descrever, Severino percebe que nenhuma 

predicação pode dizer sobre quem ele é e, por isso, solicita que o observem para que possam 

reconhecer a sua identidade. É, portanto, no gerúndio que a identidade se conjuga. Contudo, 

tanto por aspectos linguísticos, quanto por uma percepção de que identidade é traço 

característico e cristalizado, tende-se à substantivação do ser. Fator que resulta na criação de 

personagens, as quais classificam a atividade como substancialidade que subsiste 
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independente da atividade que a engendrou e que a deveria sustentar (Severino e lavrador, 

mas já não lavra) (Ciampa, 1987/2005, p. 138).  Mas como demonstra Ciampa, isso apenas 

oculta/engana a verdadeira essência da identidade, essa é metamorfose. De modo que a 

rescisão de que o ser é verbo, não se confirma na realidade, ainda que esse se represente 

como o verbo substantivar-se.  

Por ter como característica primordial a atividade, o movimento que constitui a 

identidade é sempre de igualdade e diferenciação resultante das relações sociais, ou seja, da 

forma como o indivíduo é reconhecido e como se representa. Nesse movimento, há a 

possibilidade (muitas vezes posta como normatividade) de que se adentre em uma rota de 

repetição das personagens. Essa rota faz do sujeito uma réplica de si mesmo, fazendo com 

que suas substantivações se tornem um fetiche, como ocorre com as mercadorias na Teoria 

Marxista. Esse movimento gera uma aparência de não metamorfose, mas uma vez que 

identidade é um fenômeno do real, a repetição é uma ação que demonstra o esforço de 

conservação da matéria. Essa reposição das personagens gera uma identidade-mito que só e 

passível de transformação quando se defronta com uma situação-limite e fica-se a zero.  

Toda identidade é pressuposta, seja pelo engendramento de uma atividade como 

ocorreu com Severino, seja por uma representação que o outro projeta sobre o ser (como 

ocorre com os recém-nascidos). Contudo, as predicações podem levar o indivíduo a entrar 

em movimento de reiterada repetição das suas possibilidades de ser-para-si, a esse fenômeno 

Ciampa chamou de mesmice. Nela manifesta-se o fetichismo da personagem, no qual, 

entende-se que a representação atual é a única possível. Em uma sociedade capitalista, onde 

o verdadeiro sujeito é o capital, a despontencialização da emancipação humana se manifesta 

por diversos discursos que objetivam limitar o ser e a leva-lo a atuar em um determinado e 

único papel. É o que ocorreu com Severina, que assumiu como fetiche a personagem de 

doente mental, por imposição do outro (marido), sendo que se manteve assim após separar-

se dele, buscando auxílio financeiro do Estado. Neste caso, pela atemporalidade designada 

à identidade pressuposta (que é sucessivamente reposta), fica oculto o verdadeiro caráter 

(substancialmente temporal) de minha identidade (como sucessão do que estou sendo) 

(Ciampa, 1987/2005, p. 185-186). Por meio desse movimento de mesmice, o indivíduo passa 

a se representa com uma identidade-mito, visto que retira-se o caráter de historicidade da 

mesma, aproximando-a mais da noção de um mito que prescreve as condutas corretas, 

reproduzindo o social (Ciampa, 1987/2005, p. 169).  

Quando fica a zero o movimento de repetição das personagens pressupostas torna-se 

insustentável, e a representação de um outro eu que também sou configura-se como elemento 
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irremediável. Caso não haja emancipação, por não suportar a repetição, o indivíduo é levado 

à morte, se não física, simbólica. Observa-se que ficar a zero, e com isso se transformar, é 

viver uma morte que tem em sua sequência a vida. Ao ficar a zero e vivenciar a negação da 

negação das identidades-mitos, o sujeito vivencia um processo de alterização, de 

mesmidade, que indica uma possibilidade e uma tendência, sendo que sua realização se dá 

sob condições históricas, sob condições materiais determinadas, mas a sua potência 

demonstra “a invencibilidade da substância humana como produção histórica e material” 

(Ciampa, 1987/2005, p. 189). 

Todavia, como resguarda Gonçalves Neto e Lima (2011), mesmice e mesmidade não 

expressam essencialmente qualificações positivas ou negativas. É certo que a primeira é 

reposição e a segunda é transformação, mas emancipar-se também pode ser o ato de manter 

suas personagens transviando reconhecimentos perversos21 e/ou ratificando que a 

anamorfose22 é a forma mais legítima/autônoma de representação. Para exemplificar essas 

considerações, toma-se o atual imperativo social de que a mulher deve ser independente, ter 

sua profissão, ter uma estabilidade financeira alcançada pelo seu próprio trabalho e que não 

deve ser “apenas” aquela que cuida da casa, em contraposição ao fato de que ainda há muitas 

mulheres que, mesmo experimentando esse normativo de liberdade concedido pelo trabalho 

remunerado, sentem-se autênticas em suas representações repondo o papel de mulher-dona-

de-casa que cuida dos filhos e do esposo. Sem desconsiderar a luta de inúmeras mulheres 

que resistiram/resistem contra a opressão de não poderem ser tudo aquilo que a 

potencialidade humana as oferta, apresenta-se esse exemplo para se falar de uma posição 

que também pode ser emancipatória, apesar de ser fruto de uma reposição, pois resiste a um 

novo discurso social que também coloniza as formas de ser, retirando a espontaneidade dos 

indivíduos (Almeida, 2005, p. 76), ao passo que passam a definir seus projetos pessoais, a 

própria realização pessoal, em termos de parâmetros sociais estabelecidos, sem qualquer 

consideração a sua efetiva autonomia” (Almeida, 2005, p. 77). Com isso, ressalta-se que a 

designação de quando há ou não emancipação só poderá ser estabelecida em nível singular 

e é justamente essa a prerrogativa ao falar de identidade-metamorfose-emancipação.  

                                                           
21 Lima (2010) apresenta o conceito de “reconhecimento perverso” explicitando que esse representa a redução 

do ser à lógica estruturante da norma. Ou seja, é aquele que reduz as infinitas possibilidades de criação das 

personagens à representação de uma identidade fetichizada, estigmatizada (p. 230). 
22 Casos em que o afastamento ou as propostas de afastamento dos modelos identitários estabelecidos e 

hegemônicos nas relações interpessoais surgem aos olhos das pessoas comuns como uma deformação dos 

modos de ser socialmente considerados corretos e desejáveis (Almeida, 2005, p. 6). 



51 
 

Portanto, as questões fundamentais que demarcam a concepção de identidade 

assumida por Ciampa referem-se à assunção de que o estudo desse fenômeno só poderá ser 

realizado a partir da análise do contexto no qual o indivíduo está inserido e do movimento 

(atividade) dialético de igualdade e diferença que é inalienável ao processo de metamorfose 

identitária, envolvendo assim momentos marcados pela mesmice (reposição de papeis) e 

mesmidade (esforço de autodeterminação). Nesse sentido, estudar a identidade do ponto de 

vista defendido por Ciampa, envolve investigar como cada papel é conceituado no espaço e 

no tempo, em um ambiente que é permeado por relações históricas, sociais, culturais e 

econômicas, para perceber quais são os esquemas classificatórios que tentam, a todo instante, 

normatizar e estabilizar a possibilidade de emancipação do ser. Por isso, identidade é um 

aspecto real, sendo assim, material, o que a caracteriza como sujeita a transformação, sendo 

que ela deve ser atribuída no exercício de uma ação, que diz do passado, presente e futuro 

do ser, mas não limita as possibilidades de ressignificar o que ele já foi, está sendo e pretende 

vir a ser (Ciampa, 1987/2005). 

 

4.3. Políticas de identidade e identidades políticas 

 

Ciampa (1987/2005) assume em suas investigações acerca da identidade como 

metamorfose que, ao dizer sobre si mesmo, o indivíduo também anuncia conteúdos sobre os 

outros, sobre os grupos e as coletividades, explicitando o contexto histórico em que ele está 

inserido e que, por isso, a identidade se manifesta como igualdade/diferença, expressão da 

relação indivíduo-sociedade, constituindo-se para além de uma questão acadêmica, uma 

questão política. Desse modo, recorrendo às elaborações de Erving Goffman (1988) acerca 

das políticas de identidade, Ciampa (2002) apresenta esse tema para falar sobre as interfaces 

da metamorfose e da emancipação identitária e faz uma troca linguística acrescentando como 

um elemento novo na trama o reconhecimento-representação às questões concernentes às 

identidades políticas. Essa troca se estrutura com o propósito de permitir a discussão de 

aspectos, tanto regulatórios quantos emancipatórios, de ações e discursos, tendo em vista 

as assimetrias de poder presentes nas relações sociais (Ciampa, 2002, p. 133).  

Goffman (1988) tece reflexões sobre como os alinhamentos intra e exogrupais 

projetam políticas de identidade que inserem o indivíduo em uma via de representação difusa 

e dominada pelo poder contido nas organizações grupais. As relações de poder se 

manifestam tão veementemente, pois a aceitação da identidade do ser está subjugada à 

decisão por um posicionamento adequado segundo a perspectiva da voz grupo.  Mas o som 
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emitido é sempre difuso, polarizado, porque, pensando pela via do estigmatizado que atinge 

a maior parcela da sociedade, e no caso dessa pesquisa, aos “sujeitos de direitos” que estão 

em unidades de acolhimento institucional, observa-se que:  

A situação especial do estigmatizado é que a sociedade lhe diz que ele é um 

membro do grupo mais amplo, o que significa que é um ser humano normal, mas 

também que ele é, até certo ponto, “diferente”, e que seria absurdo negar essa 

diferença (Goffman, 1988, p. 134). 

 

Deste modo, a voz do intragrupo professa que o indivíduo é diferente e, ao mesmo 

tempo, igual ao grupo mais próximo, e que ele deve resistir para preservar essa diferença – 

fator ressaltado, especialmente, em grupos militantes. Contudo, ao mesmo tempo, o 

exogrupo oferta ao sujeito estigmatizado uma aceitação fantasmagórica, que é velada e 

frágil, pois ao dizer que ele é um membro comum da sociedade, mas na prática essa 

concepção é limitada, uma vez que para aceita-lo é necessário que ele mantenha certa 

distância, ou seja, que ele mantenha em oculto a diferença que os separa. Esse fato é o que 

decorre com diversos adolescentes institucionalizados que escondem a sua história de 

sofrimento e até mesmo acreditam que ninguém a conhece23, para que assim se sintam como 

parte apropriada à voz solicitante do exogrupo.  

As políticas de identidade aparecem como um direcionamento dúbio e simultâneo 

das vozes do intra e exogrupo, de modo que esse conflito sonoro possibilite que a 

representação da identidade se transfigure em uma posição de ódio por si mesmo, que 

subjetivamente diz de uma revolta pela condição estigmatizada do seu intragrupo. Ciampa 

(2002) destaca que a expressão de ódio por si desvela a aliança conflituosa entre a autonomia 

e a autenticidade. Como relata Goffman (1988), faz-se como necessário para o indivíduo 

aceitar as proposições do intragrupo e a se colocar como um igual pelo exogrupo, sendo que 

a heteronomia pode se expressar tanto na submissão aos preceitos políticos e de resistência 

pela manifestação da diferença (voz do intragrupo), quando pela concepção de uma 

universalidade da substância humana que visa assumir, mesmo que violentamente, que a 

historicidade e as normas socialmente construídas não transformam a ideia de que “somos 

todos iguais” e que somos “cidadãos de livres e direitos” (voz do exogrupo). Assim, tais 

políticas identitárias acabam por expressar um tipo de discurso a favor de uma 

autodeterminação excludente (Lima, 2010, p. 170), pela representação de uma personagem 

                                                           
23 Esse ocultamento dos acontecimentos que levou o adolescente à institucionalização, foi muito demarcado 

pela coordenadora da instituição de acolhimento incluída nesse estudo quando foi realizada a conversa de 

apresentação da pesquisa. Ela afirmou que as meninas não gostariam de ser reconhecidas como “abrigadas” e 

que evitam falar sobre isso nos contextos externos à instituição, principalmente na escola.  
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coletiva como ocorre por meio das nomeações categorias: “adolescente”, “abrigado”, 

“órfão”.  

As considerações acerca das políticas de identidade possibilitaram para Ciampa 

(2002) a inversão da estruturação linguística do conceito proposto por Goffman (1988), e a 

acrescentar as interfaces das identidades políticas. Partindo-se da compreensão das 

identidades coletivas, depreende-se que essa realiza a dupla função de controlar as 

condições de vida dos seus membros tanto quanto de mediar e potencializar o 

desenvolvimento de identidades políticas (Lima, 2010, p. 185). Desse modo, a conceituação 

de identidades políticas preceitua, em um primeiro momento, a condição do ser de alcançar 

a individuação – quando inaugura-se novas formas de representar-se na sociedade 

sobrepondo-se à prescrição dos ‘outros’ – relação entre o eu e o mim –24, a partir dos 

desdobramentos reflexivos das forma de reconhecimento e representação ofertadas e 

desempenhadas no seio das relações sociais. Contudo, há ainda uma segunda dimensão das 

identidades políticas que viabilizam a expressão de um viés de opressão com vistas 

distorcidas de uma determinada emancipação pelas organizações grupais que lutam por 

reconhecimento. Essa observação também foi realizada por Lima (2010), o qual rememora 

o conceito de Žižek acerca das “políticas de administração competente”, acrescentando à 

análise a compreensão de que identidades políticas também se expressam nos momentos em 

que a individualidade de determinado sujeito é massacrada pelo grupo que não suporta a 

não submissão à ideologia grupal, que caso fosse realizada, resultaria na própria totalidade 

desse mesmo sujeito (p. 186). 

Deste modo, as identidades políticas resguardam em seu interior a possibilidade de 

emancipação/alterização. Todavia, é importante ressaltar que se busca, pela via crítica, 

distanciar-se dos binarismos que determinam padrões essencialmente antagônicos 

(bom/ruim, adequado/inadequado, certo/errado). Por isso, avalia-se tanto o potencial de 

transformação emancipatória das identidades políticas quanto o de opressão em decorrência 

da preservação da organização grupal. Portanto, as identidades políticas ora desvelam a 

potencialidade do sujeito privado, que também pode assumir os papeis de um membro da 

sociedade civil, do Estado e do mundo (Ciampa, 2002, p. 144), bem como o rompimento 

com as homogeneizações sociais pela busca dos significados reais na identidade que 

envolvam a autonomia e a autenticidade no modo de se representar (Poker, 2017, p. 04); e 

ora se constituem como elementos que mediatizam e legitimam identidades coletivas e se 

                                                           
24 Leitura do processo de individuação segundo Mead, G. H. (1934). O self. In Mente, self e sociedade (C. W. 

Morris, Trad., pp. 151-240). Aparecida, SP: Ideias & Letras. (Original publicado em 1934). 
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expressam pelas formações substantivas que identificam o ser a partir de generalidades 

representativas que os levam a ter no contexto amplo da sociedade formas de 

reconhecimento semelhantes ou aproximadas.  

Ressalta-se a partir da análise realizada, que as formas de expressão das identidades 

políticas podem ressoar tanto como instrumentos de dominação, que delineiam como o 

indivíduo deve atuar no contexto social a partir do reconhecimento que lhe é concedido, 

quanto como uma forma de resistir sobre o seu lugar, caracterizado pelo resultado do 

processo de individuação vivenciado pelos sujeitos socializados.  

Portanto, as elaborações acerca das políticas de identidade e das identidades políticas 

ampliam a análise da identidade-metamorfose-emancipação. Pois, visto que, a identidade 

individual é um fenômeno social, compreende-se que os determinantes de uma identidade 

coletiva pelas formas de reconhecimento concedidas e pela decisão por um modo 

representação a partir delas são unidades de análise essenciais para investigar o movimento 

de metamorfose identitária. 
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5. Objetivos 

 

5.1. Objetivo geral 

Compreender o processo de metamorfose da identidade de adolescentes que residem 

em unidades de acolhimento institucional. 

 

5.2. Objetivos específicos 

- Analisar a relação entre o processo de institucionalização e a metamorfose da 

identidade. 

- Compreender por meio das narrativas dos adolescentes quais são os determinantes 

sociais que perpassam a metamorfose das suas identidades.  

- Investigar quais são os papeis (personagens) identitários estabelecidos e como eles 

interferem no presente e nas expectativas para o futuro desses adolescentes.  

- Apreender quais são as possibilidades de emancipação projetadas pelos indivíduos 

abrigados e como isso está associado com o seu processo de metamorfose da identidade. 

- Identificar quais são as políticas de identidade que perpassam a vida dos 

adolescentes institucionalizados e como elas influenciam na metamorfose das personagens 

vividas.  
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6. O caminho da pesquisa 

 

6.1. Desenho da Pesquisa 

 

O método de pesquisa adotado para este estudo foi de natureza qualitativa, por 

trabalhar com o universo de significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 

valores e das atitudes (Minayo & Deslandes, 2007, p. 21). Buscou-se analisar a partir da 

realidade social, as interpretações decorrentes das experiências vividas pelos sujeitos da 

pesquisa. Portanto,  

não se pretende trabalhar apenas o genérico, o comum a todos, mas também as 

particularidades, as diferenças; assim, busca-se falas que revelam não só 

pensamentos homogêneos, mas também o que diferencia, permitindo assim 

mostrar a complexidade do campo, dos pensamentos e das relações, das 

representações e das ações, das crenças e dos valores, das atitudes e dos 

comportamentos (Narita, 2006, p. 28-29). 

 

 A pesquisa qualitativa tem como característica proeminente o encontro entre o 

pesquisador e o sujeito e/ou contexto participante. Entende-se como um encontro, tendo em 

vista que os resultados do estudo são concebidos como uma construção. São permeados de 

subjetividades, de trocas, e não surgem de um espaço inócuo, mas sim na relação entre o 

pesquisador/pesquisado. Desse modo, é fundamental atentar-se para o fato de que a relação 

estabelecida nesta apreensão requer o desenvolvimento de uma outra sensibilidade, na qual 

o pesquisador precisa estar disponível para rever conceitos e concepções (Dalmolin, Lopes, 

& Vasconcellos, 2002, p. 20). Esse pressuposto metodológico proporciona, por isso, uma 

“inversão” nos moldes tradicionais/positivistas da produção científica, pois não será mais a 

teoria a explicar a realidade, mas esta última terá caráter transformador do projeto científico. 

Nesse sentido, a apreensão material da realidade e sua dinâmica, pelas vias do estudo da 

identidade humana, solicitará a realização de rearranjos teóricos e técnicos, dentro dos 

limites cabíveis, para que seja admissível pensar e analisar a identidade de um sujeito que 

está em constante movimento e que, mesmo transparecendo uma não-transformação 

(identidade-mito), pela reposição de suas personagens, é sempre metamorfose.  

A metodologia qualitativa foi expressa pela estratégia da escuta e análise da narrativa 

da história de vida (Lima, 2014, p. 20), proposta inicialmente por Ciampa (1987/2005). Essa 

escolha derivou-se da compreensão de que ao contar sua vida, o sujeito fala de seu contexto 

– fala do processo por ele experimentado, intimamente ligado à conjuntura social onde ele 

se encontra inserido (Silva, Barros, Nogueira, & Barros, 2007, p. 32) e acrescentando a esse 
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fato, Ciampa (1987/2005) afirma que uma identidade nos aparece como a articulação de 

várias personagens, articulação de igualdades e diferenças, constituindo, e constituída por 

uma história pessoal. Identidade é história. (p. 163). Sendo assim, a identidade será 

investigada por meio das personagens pressupostas e em sua forma negativa (Lima, 2014, 

p. 24), isto é, como recusa à mesmice das representações pressupostas, sendo, portanto, a 

narrativa, uma estratégia para perceber o movimento conflitivo e não-linear de metamorfose 

da identidade. 

Conceitua-se, inclusive, que pelo fato de a identidade ser articulação entre igualdades 

e diferenças, ela sempre manifesta a inseparável relação indivíduo/sociedade. Essa 

constatação leva, assim, a assunção de que o sujeito que narra é considerado uma totalidade 

que se manifesta na particularidade de uma história (Alves, 2017, p. 35). 

Compreende-se que ao narrar a sua história, o indivíduo localiza vários momentos 

temporais da sua existência, associando os significados admitidos no pretérito com a sua 

percepção atual. Ao se referir ao passado, o sujeito o faz a partir de referenciais do presente, 

e ao dizer do hoje, são realizadas projeções sobre o futuro, de modo que analisar a narrativa 

da história de vida permite acessar a dinâmica cinética da identidade metamorfose. Além 

disso, a realização da articulação entre presente, passado e futuro promove uma forma de 

resistência à massificação e à serialidade (Lima, 2014, p. 27), pois o próprio sujeito se 

coloca em conflito com a sua história e opta sobre como escolherá representar-se diante 

daquele que escuta sobre sua trajetória de vida. 

Nesse sentido, a utilização desse método organizou-se com o objetivo de reconhecer 

os diversos fatores que compõem uma história e que dizem de uma estrutura social, sendo 

que não se almeja uma generalização por considerar que no interior de cada história é 

possível perceber os parâmetros (compartilhados pelo grupo) por onde o sujeito constrói 

sua realidade e sua identidade (Narita, 2006, p. 26). Para elucidar o potencial crítico e de 

alterização do próprio ato de narrar, explicita-se a sensível reflexão tecida por Lima e 

Ciampa (2017): 

A narração, assim, é tomada como uma forma de se impor contra a mentira da 

representação, da ficção e, na verdade, construída sobre o próprio narrador, que 

busca, no próprio relato, oferecer outras perspectivas para a compreensão de sua 

identidade. É possível dizer, ainda, que as biografias apresentadas pelo romance, 

justamente por estarem atravessadas pelo mundo administrado e impedidas de se 

aproximar diretamente das fatalidades, têm permitido a expressão daquilo que se 

vive e não pode ser vivido, oferecendo acesso à compreensão das formas de 

dominação (p. 04). 
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Além de explicitar as orientações técnicas que orientaram a realização de uma 

pesquisa, é importante esclarecer os pressupostos teóricos que norteiam cada produção 

científica. Nesse caso, elucida-se que esta pesquisa foi orientada pelos pressupostos da 

Psicologia Social Crítica, considerando, principalmente, tanto as contribuições da Escola de 

São Paulo25. Destaca-se as produções de Ciampa (1987/2005), Almeida (2005), Alves 

(1997a) e Lima (2010), bem como aquelas advindas de teóricos pertencentes ao campo da 

Teoria Crítica, como Peter Bergan, Thomas Lukmann, Theodor W. Adorno, Max 

Horkheimer, Axel Honneth, além de outros que se aproximam das proposições da Teoria 

Crítica como Judith Butler e Erving Goffman, por exemplo. Para a realização dessa seleção 

de autores e teorias, assumiu-se como primazia a consideração acerca da construção dialética 

da realidade, permeada por contradições e conflitos, visto que o homem se representa 

concomitantemente como produto e produtor da sociedade e da cultura.   

Consequentemente, admitir a Teoria Crítica na fundamentação dessa pesquisa 

envolve considerar que essa não se resume à consagrada Escola de Frankfurt, mas diz de 

uma orientação que ultrapassa os limites geográficos dessa escola. Em referência a um artigo 

publicado por Max Horkheimer em 1937, acerca da expressão “Teoria Crítica” no campo da 

produção de conhecimento, Marcos Nobre apresenta o livro de Honneth (2009) pontuando 

que: 

a Teoria Crítica não se limita a descrever o funcionamento da sociedade, mas 

pretende compreendê-la à luz de uma emancipação ao mesmo tempo possível e 

bloqueada pela lógica própria da organização social vigente ... é a orientação para 

emancipação da dominação o que permite compreender a sociedade em seu 

conjunto (p. 09). 

 

Sendo que essa compreensão só é possível a partir da expressão de um 

‘comportamento crítico’ relativamente ao conhecimento produzido e à própria realidade 

social que esse conhecimento pretende apreender (p. 09). 

Portanto, a realização da investigação da identidade-metamorfose-emancipação 

proposta por Ciampa foi realizada, nesta pesquisa, qualitativamente, por meio da análise da 

narrativa da história de vida e do projeto de futuro, a partir de reflexões referenciadas pela 

perspectiva da Psicologia Social Crítica. Sendo que, para a análise das histórias foi 

conduzido um movimento ao encontro da narrativa do indivíduo das personagens (em 

ensaio26) que permeiam a sua história. Personagens que se representam como momentos da 

                                                           
25 Nomenclatura em referência a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
26 Essa opção metodológica foi esclarecida e justificada com maior precisão na construção dos resultados, 

conforme será descrito na seção de resultados e discussões. 
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identidade, degraus que se sucedem, círculos que se voltam sobre si em um movimento, ao 

mesmo tempo, de progressão e de regressão (Ciampa, 1987/2005, p. 198). 

 

6.2. Local de Pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida em uma unidade de acolhimento, organizada na 

modalidade de abrigo institucional e localizada em um município de pequeno porte do estado 

de Minas Gerais. A instituição abriga atualmente cerca de dez crianças e adolescentes, e 

conta com o apoio de uma psicóloga e uma assistente social vinculadas a uma associação 

sem fins lucrativos, que auxiliam nas tarefas burocráticas, organizacionais e financeiras da 

unidade de acolhimento e com o suporte da Prefeitura Municipal.  

A equipe é formada por oito cuidadoras que revezam os dias e horários de trabalho, 

sendo que a cada turno duas sempre estão presentes na instituição. Além disso, há uma 

coordenadora geral e uma auxiliar de serviços gerais. Em relação à infraestrutura, a unidade 

ficou funcionando por dois anos em uma residência alugada, pois a casa em que hoje estão 

precisava ser reformada. Atualmente, a instituição está adequada às orientações técnicas 

(Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, 2009) que determinam os 

aspectos físicos de cada modalidade de acolhimento.  

 

6.3. Participantes da pesquisa 

 

Os participantes da pesquisa deveriam ter idades entre 12 e 18 anos, considerando a 

faixa etária da adolescência estabelecida no Art. 2 do ECA. O segundo critério de inclusão 

estabelecido foi que os adolescentes estivessem como residentes na unidade de acolhimento 

por no mínimo seis meses, pois a investigação do papel exercido pela instituição em relação 

a identidade dos adolescentes consiste em um dos objetivos da pesquisa.  

A amostra que compôs a pesquisa foi não-probabilística do tipo “por conveniência”, 

pois foi constituída por um adolescente que reside na instituição. Para selecionar quantas 

entrevistas deveriam ser realizadas no processo de narração da história de vida, utilizou-se o 

parâmetro de saturação de sentido (Lima, 2014, p. 27), o qual é expresso quando começa a 

aparecer certa repetição de conteúdos e quando o participante declara não ter mais nada a 

acrescentar. 

No decorrer da pesquisa realizamos cinco entrevistas, alcançando todas os 

adolescentes que residiam na instituição. Após a realização das entrevistas, transcrevemos 
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todas as narrativas e realizamos a escuta e leitura cuidadosa de cada relato, e por questões 

relacionadas aos limites que uma dissertação impõe, sobretudo o tempo para a sua 

finalização, escolhemos analisar uma delas. A escolha por uma entrevista também 

considerou o fato de que nos interessa o aprofundamento da análise, que não poderia ser 

realizado caso nos ocupássemos de todas elas.    

 

6.4. Instrumentos utilizados 

 

Os instrumentos utilizados para a produção das informações a serem analisadas na 

pesquisa foram a entrevista e observação participante. A escolha por esses dois instrumentos, 

sustenta-se pôr meio da compreensão e do uso da observação participante como uma 

ferramenta estratégica que viabilizou ao observador estar em relação direta com os seus 

interlocutores no espaço social da pesquisa, na medida do possível, participando da vida 

social deles, no seu cenário cultural, mas com a finalidade de colher dados e compreender 

o contexto da pesquisa (Minayo & Deslandes, 2007, p. 70). Esse instrumento foi 

fundamental para realização da pesquisa, pois permitiu a familiarização dos adolescentes 

com a pesquisadora, associado ao desenvolvimento de uma relação de confiança. Além 

disso, esse também se constitui com um momento de apreensão de conteúdos relativos ao 

cotidiano da instituição e de suas políticas de identidade, os quais auxiliaram como 

elementos de suporte para compreensão da narrativa, sendo que em nenhum momento, eles 

foram usados para questionar a validade suprema das palavras do narrador. 

As entrevistas foram abertas, individuais e não diretivas, e tiveram como primeira 

questão disparadora de conteúdo: ‘Quem é você?’, sendo acompanhada, na sequência, da 

questão: ‘Qual a sua história de vida?’. Narrados esses acontecimentos, foi, então, indagado 

sobre qual é o projeto de futuro arquitetado. Ressalta-se, assim, que foi considerado 

importante para a história de vida do sujeito tudo aquilo que ele desejou narrar acerca dela, 

e o fim da coleta de dados ocorreu quando o entrevistado alcançou no seu relato a sua 

vivência atual, descreveu o seu projeto de futuro e, por fim, não desejou acrescentar nenhum 

outro conteúdo à sua fala.  

 

6.5. Procedimentos 

 

A primeira etapa da pesquisa consistiu no contato inicial com a Unidade de 

Acolhimento. Nela foram apresentados os objetivos da pesquisa, método e contribuições 
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projetadas com o desenvolvimento da investigação. A solicitação para que fosse autorizada 

a realização da pesquisa foi outorgada pela coordenação oralmente e por escrito. Contudo, 

mesmo com o aval da coordenação foi esclarecido que ainda seria necessário que tanto o 

adolescente entrevistado quanto o seu responsável legal assinem um termo de 

assentimento/consentimento livre e esclarecido (TALE/TCLE), respectivamente, que 

garante todos os direitos de preservação da imagem e de escolha de participar ou não das 

entrevistas27.  

A etapa referente à observação participante ocorreu simultaneamente às entrevistas, 

por meio de visitas à Unidade de Acolhimento, nas quais a pesquisadora participou do 

cotidiano dos adolescentes. As atividades que foram realizadas entre a pesquisadora e os 

adolescentes foram estabelecidas por meio do convívio entre eles. Além das visitas 

semanais, foi solicitado à coordenadora que informasse a pesquisadora sobre os eventos 

promovidos na instituição ou fora dela, de modo a ampliar o vínculo entre o entrevistador e 

o entrevistado.  

A terceira etapa, concernente ao momento das entrevistas, foi integralmente gravada 

(por áudio) e estruturada em etapas. Em um primeiro encontro foi apresentado, após a 

assinatura do TCLE pelo responsável, o termo de assentimento livre e esclarecido. Uma vez 

que foram sanadas todas as dúvidas e o adolescente escolheu participar da pesquisa, foi 

agendado um horário que ele estivesse disponível para a realização da entrevista. Essa foi 

iniciada com a pergunta: ‘Quem é você?’, seguida da indagação ‘Qual a sua história de 

vida?’, seguido da solicitação de relato acerca dos planejamentos para o futuro. A partir 

dessa entrevista foram realizados mais três encontros posteriores para que o entrevistado 

pudesse acrescentar informações novas à sua história ou outras que considerasse importante 

e que havia esquecido ao longo do primeiro encontro e, até mesmo, retirar ou alterar 

informações fornecidas anteriormente. As transcrições ocorreram durante todo o processo 

de entrevistas, possibilitando ao adolescente fazer apreciações graduais dos conteúdos que 

foram narrados por ele. 

Uma penúltima entrevista ocorreu com o objetivo de esclarecer elementos da história 

que ficaram vagos ou que não puderam ser bem compreendidos. O objetivo desse encontro 

foi o de possibilitar a exploração de lógicas contraditórias e de assuntos que não foram 

relatados com profundidade, mas que foram considerados fundamentais para a análise. O 

último encontro, assumido também como uma devolutiva, consistiu na apresentação ao 

                                                           
27 Todos os documentos foram devidamente assinados e arquivados para que se mantenha o sigilo dos 

participantes. Encontram-se em anexo o modelo dos termos utilizados.  
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entrevistado da transcrição completa da sua história e no questionamento se ele desejava 

modificar ou acrescentar algo. Após a organização das entrevistas, foi produzido um livreto 

com a história de vida do adolescente – sua fala na íntegra, sem a inscrição das análises –, o 

qual foi entregue para ele, pessoalmente. 

Desta forma, os seguintes procedimentos foram necessários para a realização da 

pesquisa: (1) contatar o responsável pela Unidade de Acolhimento Institucional e apresentar 

os objetivos, métodos, contribuições e considerações éticas da pesquisa; (2) após a 

aprovação, foi dado início a observação participante; (3) realização das entrevistas, as quais 

foram gravadas em áudio; (4) transcrição literal das entrevistas; (5) conferência com o 

entrevistado acerca dos conteúdos obtidos pela entrevista; e (6) análise do material 

construído a partir das entrevistas. 

 

6.6. Análise e interpretação das narrativas de histórias de vida 

 

Esta etapa foi norteada pelas orientações metodológicas de Ciampa (1987/2005) e 

Lima (2014). Deste modo, as histórias de vida foram divididas entre dois tipos de 

proposições, essas são as indexadas (quem fez o que, quando, onde e por que) e não 

indexadas (as formas generalizadas que expressam juízos e valores) (Lima, 2014, p. 27). 

Quanto às proposições não indexadas, elas ainda passaram por um segundo tratamento com 

o objetivo de identificar características descritivas (sentidos e experiências vividas) e 

argumentativas (as reflexões sobre a legitimação dos eventos) (Lima, 2014, p. 27). 

Realizadas essas divisões, foi desempenhado o esforço de identificar as personagens 

(em ensaio) que se constituíram ao longo da história de cada adolescente. Sabendo que as 

personagens são materializações do vivido, as quais, apesar de serem pontuadas em um 

determinado momento da narrativa, não são estáticas, mas movimento 

(repetição/emancipação). O empenho em identificá-las não consistirá em uma tentativa de 

cristalizar determinada ocasião pela expressão de um determinado papel, pois é basilar o 

entendimento da natureza transformadora da identidade, como uma constelação conflitiva 

ou uma configuração mais ou menos cambiante de posições subordinadas de si mesmo 

(Lima, 2014, p. 23). Deste modo, ao elencar personagens (em ensaio) não foi tido como 

objetivo substantivar ou cristalizar a identidade, pois, como esclarece Ciampa (1987/2005), 

quando um momento biográfico é focalizado não o é para afirmar que só aí a metamorfose 

está se dando; é apenas um recurso para lançar mais luz num episódio onde é mais visível 

o que se está afirmando (p. 146). 
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As produções teóricas que auxiliaram no processo de compreensão dos sentidos e 

significados das narrativas e das personagens expressas foram aquelas que envolvem e/ou 

contribuem para o contexto da Psicologia Social Crítica: Ciampa (1987/2005), Alves 

(1997a) Lima (2010; 2012b), Almeida (2005), Honneth (2009) Butler (2017), Berger e 

Luckmann (1985), entre outras, que poderiam ser solicitadas a partir dos conteúdos narrados. 

Portanto, a análise foi orientada pela demarcação do aparecimento das personagens 

(em ensaio) expressas pela atividade humana. Considerando que, por meio da linguagem o 

ser substantiva a sua atividade, expressando-a como a definição da sua identidade, objetivou-

se apreender o movimento dialético do ser visando analisar como se dá o dado, como é 

produzido o produto (Ciampa, 1987/2005, p. 165). Assim como, por interpretações guiadas 

pelas produções científicas que são transversais a Teoria de Identidade de Ciampa (1987), 

por compreenderem o homem como produto e produtor (representado e representante) do 

meio e das expressões subjetivas dos ser.  

 

6.7. Considerações Éticas 

 

O primeiro parâmetro ético que orientou essa pesquisa advém da fundamentação do 

método da Narrativa das Histórias de Vida (Lima, 2014), na qual se recusa a posição do 

pesquisador enquanto um ouvinte inócuo, pois esse é reconhecido como uma testemunha da 

história narrada. Contudo, essa posição não diz apenas de um lugar do qual é possível 

presenciar e atestar a veracidade dos fatos, mas supera essa compreensão. Portanto, ser 

testemunha consiste em assumir uma posição de revezamento ante ao sofrimento narrado, 

isso significa ser 

aquele que não vai embora, que consegue ouvir a narração insuportável do outro 

e que aceita que suas palavras levem adiante, como num revezamento, a história 

do outro: não por culpabilidade ou por compaixão, mas porque somente a 

transmissão simbólica, assumida apesar e por causa do sofrimento indizível, 

somente essa retomada reflexiva do passado pode nos ajudar a não repeti-lo 

infinitamente, mas a ousar esboçar uma outra história a inventar o presente 

(Gagnebin, 2006, p. 57). 

 

Partindo dessa concepção do lugar do pesquisador, essa pesquisa foi submetida à 

avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos - Unidades 

Educacionais de São João del-Rei (CEPSJ) da UFSJ e aprovada no dia 04/12/2017 (Parecer 

n° 2.413.773). Pontua-se que a orientação dessa investigação respondeu às exigências das 

resoluções de Conselho Nacional de Saúde – CNS 466/12 e do Conselho Federal de Psicologia 

– CFP 16/2000. Desta forma, os profissionais responsáveis pelos adolescentes receberam um 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o adolescente entrevistado um Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido referente à pesquisa, informando todos os direitos e 

garantias que estão resguardados neste estudo. Esses termos foram confeccionados em uma 

linguagem compreensível aos participantes, e ao apresentá-lo, foi informado que eles 

poderiam questionar a pesquisadora sobre quaisquer dúvidas que tivessem quanto à 

realização da pesquisa ou compreensão de vocábulos utilizados nos termos. Além disso, 

foram orientados que mesmo concordando em participar da pesquisa, eles poderiam 

suspender essa contrato a qualquer momento, sem que isso lhes gerasse quaisquer ônus. 

  Considerando que durante as entrevistas o participante pudesse ficar cansado física e 

emocionalmente, informou-se esse risco a ele, acrescido da orientação de que, caso lhe 

conviesse, ele poderia, a qualquer momento, informar que deseja o encerramento daquela 

entrevista. Ressalta-se ainda, que foi exercido o constante cuidado para que o participante 

não fosse exposto a situações que lhe pudessem causar constrangimento. 

Todos os documentos produzidos ao longo da pesquisa (áudios, diário de campo, 

transcrições, anotações, entre outros) serão mantidos em sigilo e ficarão guardados em pastas 

protegidas, de acesso único aos responsáveis pela pesquisa, por um período de cinco anos 

após a finalização do estudo proposto. Além disso, uma vez finalizada a pesquisa, os 

resultados serão disponibilizados para os participantes por meio de devolutivas. A 

pesquisadora se colocou disponível para sanar quaisquer dúvidas que surgissem ao longo da 

pesquisa, e serão mantidas em sigilo todas as informações que possam identificar quem são 

os locutores ou onde eles estão, sendo que essas serão convertidas em nomes fictícios.  
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7. A análise da Narrativa da História de Vida 

 

Em tons e estilos clássicos de uma pesquisa científica, a parte que se segue consistiria 

em um espaço dedicado ao relato objetivo e consistente dos dados coletados, demonstrando 

como eles comprovam ou refutam uma hipótese proposta no projeto de pesquisa, com o 

propósito verificar relações entre variáveis e até mesmo generalizar os resultados. Contudo, 

os resultados descritos não serão apresentados em um tom clássico. Não são dados, são 

construções. Não partiram de uma hipótese passível de ser testada. Não são resultados 

neutros ou descontextualizados. Por isso, denuncia-se logo no início os limites 

potencializadores da pesquisa. A pesquisadora que conduziu o estudo não é neutra. Essas 

construções são narrativas e, por isso, estão carregadas de trocas, sentimentos, símbolos e 

representações. Não são sistemáticos, mas históricos. São cenas singulares, transformadoras 

e que saltam muros28 ao dizer da importância de se fazer uma ciência crítica, comprometida 

com a transformação social e acessível não só à academia, mas a toda sociedade. 

Amparada pela reflexão acerca do trabalho com narrativa da história de vida, 

defendendo concomitantemente que ao se estudar a identidade não se realiza uma busca ativa 

por pontos de estabilidade, mas ao contrário, busca-se reconhecer o movimento de 

metamorfose identitária em toda instabilidade que há em ser humano; recorreu-se ao relato 

de Aleksièvitch (2016), para acessar a dimensão simbólica do trabalho com as histórias. A 

autora descreve em seus relatos de guerra que toda narração não é uma simples fala. São 

movimentos, sentidos e pensamentos, que afetam tanto o narrador quanto o ouvinte. É 

sempre construção e desconstrução. Não se abre ou se fecha com a realização de uma 

pesquisa, mas se faz, também, junto a ela. Portanto, compartilhando das palavras de 

Aleksièvitch (2016), ao explicar sobre o material de pesquisa, afirma-se que, também neste 

estudo, os documentos são testemunhas vivas, eles não se solidificam como argila quando 

esfria. Não se calam. Eles se movimentam junto conosco (p. 27). 

Para narrar e tecer vias de compreensão da narrativa que se seguirá, optou-se por um 

caminho alternativo ao que orientam a maioria das pesquisas sobre identidade-metamorfose-

                                                           
28 Lima (2010), ao iniciar o primeiro relato de uma das histórias de vida que compôs a obra “Metamorfose, 

anamorfose e reconhecimento perverso: A identidade na perspectiva da Psicologia Social Crítica”, nos conta 

que na ocasião da entrevista (Ana) estava sozinha, sua mãe ainda não havia chegado do trabalho, por isso 

pediu que pulássemos o muro, pois não podia sair de casa (p. 241). Lima (2010) relatou a concretude do seu 

ato de saltar o muro da casa, mas considerando os elementos simbólicos da atividade humana, esse movimento 

se traduziu também como uma alerta sobre a postura – necessária aos pesquisadores críticos da identidade 

humana - de resistência às barreiras projetados no ambiente social. Percebi, então, que o ato de narrar uma 

história de vida marcada pelo sofrimento e pelas contradições sociais é, por isso, primeiramente uma atividade 

de luta com o propósito de transformação. 
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emancipação. Perpetua-se o objetivo de perceber o ser em movimento, reconhecendo suas 

potências e determinações; todavia, em vez de serem delineados personagens, foram 

percebidos, o que aqui se denominou de ensaios identitários. Ainda não são personagens 

“clássicos” - constelações conflituosas - considerando que não galgaram diferentes cenas e 

experiências, mas formas de representar a si mesmo, de compor e projetar personagens 

dentro da perspectiva de identidade metamorfose. Além disso, a dimensão temporal dos 

ensaios se expressa pela formação dos instantes, esclarecidos por Bachelard (2010) como o 

tempo do poeta: 

Enquanto todas as demais experiências metafisicas são preparadas em 

intermináveis prólogos, a poesia recusa os preâmbulas, os princípios, os métodos, 

as provas. Recusa a dúvida. Quando muito, ela tem necessidade de um prelúdio de 

silêncio. Primeiro, valendo-se de palavras ocas, ela faz calar a prosa ou os trinados 

que deixariam na alma do leitor uma continuidade de pensamento ou de murmúrio. 

Depois, após as sonoridades vazias, ela produz seu instante. É para construir um 

instante complexo, para atar, nesse instante, simultaneidades numerosas, que o 

poeta destrói a continuidade simples do tempo encadeado (p. 93). 

 

O instante é, portanto, um espaço de significados que não se qualifica pela sua 

extensão temporal, mas por sua profundidade. Por essa razão, no instante há espaço para os 

significantes do silêncio, para as desconexões com a cronologia rígida, para o pensamento 

em devaneios. É uma construção no tempo e para além do tempo, contato simbólico com a 

concretude daquilo que se faz no tempo.   

Para a análise dos ensaios identitários constituídos no tempo do instante, recorremos 

ao Goffman (2014), como também fez Ciampa (1987/2005). Pensar em personagens é por 

essa via teórica fazer uma alusão às semelhanças da vida cotidiana com a vida 

produzida/imaginada dos teatros. O palco, as roupas, o cenário, o tempo de cada ato, o 

posicionamento das personagens e, também, o contexto por detrás do palco são instâncias 

fundamentais de análise. Todos esses elementos também permeiam as formas de 

manifestação dos ensaios identitários, afinal o ensaio além de ser uma preparação para o 

teatro é uma possibilidade de simula-lo e se perceber enquanto uma personagem situada, 

pré-formata e passível de reconfiguração. 

A escolha de pensar em ensaios de personagem em contrapartida à análise clássica 

de personagens (Ciampa, 1987), justifica-se pelo próprio estilo narrativo escolhido por José 

Miguel. Ele contou a sua história em duas etapas. Na primeira ele narra episódios/cenas da 

própria história, desde o nascimento até a chegada no Unidade de Acolhimento, quando 

encerra sua fala. Contudo, uma vez questionado sobre o que aconteceu após a entrada no 



67 
 

abrigo, ele optou por narrar sua história contando sobre momentos que o marcaram, 

acrescentando também à fala, as suas expectativas para o futuro.  

Contudo, salienta-se o reconhecimento social da adolescência e o modelo brasileiro 

de acolhimento institucional, como um fator passível de influência frente ao estilo narrativo 

de José Miguel, já que ambas são admitidas enquanto um hiato. A provisoriedade da 

adolescência e do abrigamento acabam por modular um tom de pausa nas formas e 

possibilidades de ser. Por isso, soam com mais clareza ensaios, embora esses, ao contrário 

do que poderia se esperar, não são amadores, mas são formas de representação dispostas a 

arcar com riscos e com os benefícios de se ver de novo em um mesmo papel e contexto, bem 

como revoluciona-los.  

Portanto, concernentes às considerações sobre a provisoriedade do abrigamento e da 

adolescência, reitera-se que a história de vida do narrador foi disposta em duas etapas. Em 

um primeiro momento foram narradas as sequências dos eventos que antecederam o 

acolhimento, seguido das análises teóricas. Já na segunda parte, foram organizadas 

temáticas, orientadas pela dimensão do instante, e que expressavam ensaios identitários 

referentes ao relato dos últimos oito anos da sua existência, sem estarem, necessariamente, 

arraigados à lógica da temporalidade.  

É importante ressaltar também, que quando foi realizada a apresentação da pesquisa 

para o setor administrativo da instituição, uma das ponderações que foi disposta pelos 

gestores da unidade era o fato de como a condução metodológica da pesquisa poderia se 

basear simplesmente na fala dos adolescentes sobre as suas próprias histórias, visto que eles 

“mentiam muito” e “mudavam de ideia” com facilidade. A princípio, isso perecia ser um 

engasgo na fluidez esperada de uma narração, porém, ao longo das entrevistas, considerou-

se que as “mentiras” ou “releituras do vivido pela via do desejo” – apesar de não terem sido 

objeto de preocupação e por isso, não foram investigadas –, poderiam ser uma das formas 

de arriscar personagens, e o “mudar de ideia”, transcreve-se como pura metamorfose, já que 

não se prende ao apresso de um fetichismo identitário. Deste modo, a mudança de ideia 

observada que traduz os atos de fala em mentiras, foram compreendidas como tentativas de 

construção da realidade imaginada. Portanto, ainda que houvessem “mentiras”, estas não se 

tratavam de um ato imoral que busca conduzir o outro ao engano, mas, em contradição, e 

como afirmou Agostinho quem enuncia um fato que lhe parece digno de crença ou acerca 

do qual formava opinião de que é verdadeiro, não mente, mesmo que o fato seja falso 

(Agostinho apud Derrida, 1996, p. 8); portanto, se constituem enquanto fábulas de uma 

realidade imaginada.  



68 
 

Frente às ponderações tecidas acerca do percurso metodológico que direcionou a 

análise das narrativas, assume-se como requisito pontuar aspectos relacionados à utilização 

e formação da memória, já que ela é a função psicológica superior utilizada para recuperar 

elementos da história de vida, bem como a análise dos usos da linguagem enquanto um 

produto fundamental dos processos de hominização.  

Admite-se por essa via que a memória é simultaneamente o encontro e a 

transformação do homem com/pelo o tempo. Como demonstra Ecléa Bosi (1994), as 

investigações sobre a memória estão sempre carregadas de sutilezas, visto que essa pode se 

expressar tanto pela conservação quanto pela elaboração do passado. Assim, trabalhar com 

a memória é investigar aquilo que sobrevive ao tempo e se transforma em lembrança. E se 

somos seres sociais desde um primeiro fôlego de vida, aquilo que resiste em nosso aparato 

cognitivo é resultado da organização dos sentidos das vivências singulares, particulares e 

universais que nos conduzem ao projeto contínuo de ser humano. E, por isso, independente 

das inconstâncias factuais, a memória é instrumento privilegiado para os estudos em 

psicologia social crítica.  

Com clareza, observa-se então que pesquisar sobre identidade é ter a disposição de 

lidar com o tempo (concreto-cronológico) e com o temporalizar (abstrato-perceptivo). Desse 

modo, a narração da própria vida é o testemunho mais eloquente dos modos que a pessoa 

tem de lembrar. É a sua memória (Bosi, 1994, p. 68). 

 Além da utilização da memória como recurso de captação das informações utilizadas 

na construção dos dados da pesquisa, utilizou-se também da linguagem como ferramenta de 

transmissão. Como se demonstra na psicologia social desde a obra de Luria (1999), 

compreende-se que a linguagem “duplica o mundo perceptível”, permite conservar a 

informação recebida do mundo exterior e cria um mundo de imagens interiores (p. 80), 

apresentando-se como o fator fundamental de formação da consciência (p. 80). 

Consequentemente, a linguagem não é qualquer coisa que se usa sem sentido, ela é,  antes, 

em sua essência, a representação dos registros simbólicos da existência humana. É o recurso 

de materialização do pensamento – construção dos signos e conceitos; de recriação – quando 

é necessário dizer aquilo que ainda não havia sido transmitido; e de codificação –  pela 

montagem de cifras frente aquilo que não se sabe como revelar ou que ainda não se percebe 

claramente. A linguagem reflete e projeta sentimentos, pensamento e ações. Linguagem é, 

por isso, a tradução/expressão da dialética do pensamento histórico e social dos seres 

humanos.  
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Por essa razão, a narrativa a seguir é permeada de simbolização, de denúncia e de crítica 

da existência humana. Ela por transformações, repetições e instabilidades. Mas é em todo 

tempo história sentida, história de uma única vida e de todas ao mesmo tempo. Apesar de 

esse ser um texto acadêmico, que, por sua natureza técnica, pode aparentar certa frieza, 

espera-se que, aqui, o leitor possa se encontrar, se responsabilizar, e reconhecer que 

identidade não é um traço, mas sim atividade, história e política29. 

 

7.1. A história de José Miguel: sobre ser, pensar em ser e pensar em continuar sendo... 

 

As entrevistas foram orientadas inicialmente por uma questão que tende a ser 

substantivadora, esta é: ‘Quem é você?’, mas que foi empreendida para que se tornasse 

possível iniciar a descrição sobre a história de vida que conduz o indivíduo aos caminhos de 

auto representação. Essa questão foi dirigida a João Miguel, que inicialmente a respondeu 

dizendo seu próprio nome. O tom utilizado ao trazer a resposta foi de obviedade, afinal o 

nome dele não era uma novidade para mim30. Todavia, lembrando do que Ciampa 

(1987/2005) elucida, nossos nomes não advêm de um vazio de sentido, o nome é expressão 

da história vivida e percebida. O nome atravessa nossa dimensão histórica, pois circunscreve 

a construção do eu, mesmo antes da sua existência concreta. Como afirma Ciampa 

(1987/2005), nosso nome é mais que um rótulo ou etiqueta: serve como uma espécie de 

sinete ou chancela, que confirma e autentica nossa identidade. É o símbolo de nós mesmos 

(p. 136). 

Contudo, ao perceber o encontro perceptivo recíproco do sentido de obviedade da 

sua resposta, questiono sobre o que é ser José Miguel e ele me esclarece que é se superar 

cada vez mais. Durante essa primeira entrevista, José Miguel estava significativamente 

medicado, com a fala letificada e reflexos letárgicos, por essa razão, os dados que serão 

descritos mesclam respostas do primeiro e segundo encontro. Durante o segundo encontro, 

foi marcado um horário no qual o efeito da medicação psiquiátrica estaria mais brando e José 

Miguel optou nesse momento por fazer vários acréscimos à própria história.  

                                                           
29 Em tempos de perda do significado da política, traduzindo-a por partidarismo, esclarece-se que o uso dessa 

terminologia, nesse fragmento do texto, advém da concepção hermenêutica da palavra, a qual a significa como 

formas de organização das ações sociais e comunitárias em prol do bem-estar comum. 
30 Considerando a dimensão compreensiva da pesquisa qualitativa como um encontro, optou-se por redigir o 

texto da pesquisa em primeira pessoa. Por essa razão, toda conjugação em primeira pessoa, reflete a dimensão 

do outro – pesquisador – que também é ativo no processo de construção dos dados.  
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Ao refletir sobre a primeira resposta e compreender a superação como atividade 

central para o reconhecimento da sua própria identidade, vislumbra-se o início da ilustração 

de que há uma compreensão dos entraves e determinações que atravessam a sua existência, 

mas também a sua potência humana de ser agente da própria história. Todavia, no segundo 

encontro, José Miguel acrescenta informações sobre sua autodescrição: 

Quem sou eu? (pausa) Uma pessoa que perdeu a esperança... que num... que 

perdeu os amigos... não tenho mais ninguém pra contar. Não tenho mais ninguém 

pra poder compartilhar essas coisa. É isso... uma pessoa que perdeu seus amigos... 

que perdeu o respeito, perdeu o respeito das pessoas. É... perdeu o respeito das 

pessoas. E é isso. É assim que eu me vejo, depois que a... eu não tô dizendo que a 

culpada disso tudo é a Olívia... a culpa disso tudo fui eu... tenho consciência disso... 

culpada, o culpado disso tudo fui eu. O culpado disso tudo fui eu. É... o culpado 

disso tudo fui eu e que vejo que... e eu vejo que a Olívia tá certa... de ter, de ter se 

afastado de mim, porque ela... ela deve ter pensado assim... conhecendo ela do jeito 

que eu conheço, ela deve ter pensado assim: Eu vou me afastar que isso não tá 

fazendo bem pra ela. / Porque eu que deixei esse sentimento... eu que deixei esse 

sentimento é... crescer. Eu fui alimentando uma coisa que nunca, nunca teria 

chance. / ... cada dia que passa eu tenho decepcionado muitas pessoas que gostam 

de mim. Tenho decepcionado... a tia Paula que é muito importante para mim, tia 

Amanda, tia Cida. Tenho decepcionado minha irmã, Ana. Tenho decepcionado as 

monitoras... as pessoas que dizem que são minhas amigas. 

 

Butler (2015) afirma que a condição de ser reconhecido precede o reconhecimento 

(p. 19), sendo que essas condições são historicamente articuladas e reforçadas (p. 18). Por 

essa razão, faz-se necessário refletir sobre as condições de reconhecimento que levam José 

Miguel a se perceber incialmente como aquele que se supera cada vez mais e o deslocamento 

desse lugar para aquele de quem perdeu a esperança, os amigos e o respeito. As alusões 

sobre essa mudança se traduzem na própria narrativa quando, nesse segundo momento, José 

Miguel se percebeu afastado daqueles que amava, “havia causado decepções” e agora estava 

sozinho. Interpreta toda a situação como sendo de sua própria responsabilidade, ainda que 

houvesse vários atores compartilhando a cena com ele.  

As condições de reconhecimento estão sempre perpassadas pela dimensão da norma 

e, por isso, não se trata um mecanismo natural ou espontâneo. Se vincularmos as acepções 

que Butler (2015) toma de Hegel para pensar sobre as condições de ser reconhecido, às 

análises de Honneth (2009) sobre os padrões de reconhecimento intersubjetivo na interface 

dos estudos de Hegel e Mead, podemos tomar a dimensão do reconhecimento de “amor” 

para ponderar a atual forma de José Miguel representar-se.  

Honneth (2009) pontua que a etapa de reconhecimento por amor é um ato de 

reciprocidade. Nesse sentido, torna-se clara a compreensão que José Miguel passa a ter sobre 
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si, já que o discurso da norma que cerca a sua existência é de que, sejam os funcionários do 

abrigo ou os sujeitos comunitários que adentram a instituição, todos estão trabalhando para 

que ele tenha uma vida melhor e se há um rompimento dessa relação, a culpa não pode ser 

do outro, pois essa via de análise não cabe dentro do enquadramento da política de identidade 

que caracteriza pelo discurso comum o espaço e atores institucionais como benfeitores. No 

que tange o amor, como padrão de reconhecimento, identifica-se que essa via de 

reconhecimento implica simultaneamente a fragilidade da dependência de um outro e a força 

da autonomia de existir para além de si mesmo. Contudo, a dimensão desse reconhecimento 

é sempre atravessada pelo olhar de um outro que por vezes deixa de “reconhecer em amor” 

enquanto a outra parte ainda o faz. A fragilidade dos vínculos institucionais e comunitários 

desvela a construção de atos performativos que se malogram por não haver dimensões 

recíprocas de reconhecimento. No trecho narrado por José Miguel, lemos que ele pôde amar 

a muitos, mas em termos de uma resposta de alteridade necessária para o reconhecimento da 

sua identidade, questiono: Será que ele foi amado? 

Quando José Miguel decide acrescentar informações sobre quem ele é, ampliando a 

rápida descrição de seu nome e a possibilidade de superação, ele escolhe falar sobre os 

vínculos quebrados e suas frustrações. Elepassa a ser também ‘o culpado’ e, primeiramente, 

a culpa. Ser culpado é ser alguém que descumpriu uma ordem (resultado/efeito de uma ação), 

ser a culpa é ser aquele que leva ao descumprimento da ordem (causa). Na história de José 

Miguel tal flutuação entre ser efeito ou causa desvela simultaneamente uma possível 

responsabilização das suas ações assim como uma visão fatalista de não poder ser outro.  

Esse posicionamento dúbio e instável do ser humano – manifesto em José Miguel – 

ratifica as enunciações de Butler sobre a precariedade da existência humana31. A autora 

pontua que dependemos do outro não apenas para sobreviver, mas também para ser humano. 

Se sou reconhecido como causa, já que pela sociedade, cultura e história sou visto como um 

problema intrínseco, sou visto como a vida que se interpõem e dificulta a norma; passo então 

por ser aquele que desobedece a norma, a sofrer com a inequívoca legitimidade que o outro 

                                                           
31 A precariedade implica viver socialmente, isto é, o fato de que a vida de alguém está sempre, de alguma 

forma, nas mãos do outro. Isso implica estarmos expostos não somente àqueles que conhecemos, mas também 

àqueles que não conhecemos, isto é, dependemos das pessoas que conhecemos, das que conhecemos 

superficialmente e das que desconhecemos totalmente. Reciprocamente, isso significa que nos são impingidas 

a exposição e a dependência dos outros, que, em sua maioria, permanecem anônimos. Essas não são 

necessariamente relações de amor ou sequer de cuidado, mas constituem obrigações para com os outros, cuja 

maioria não conhecemos nem sabemos que nome têm, e que podem ou não ter traços de familiaridade com o 

um sentido estabelecido de quem somos nós. Falando na linguagem comum, poderíamos dizer que “nós” 

temos essas obrigações para com os “outros” e que presumimos que sabemos quem somos “nós” nesse caso. 

A implicação social dessa colocação, contudo, é precisamente que o “nós” temos são precisamente aquelas 

que rompem com qualquer noção estabelecida de nós (Butler, 2015, p. 31). 
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acredita existir em seu olhar de reconhecimento, no qual a violência sentida passa a ser 

institucionalizada e já não sou mais quem faz algo errado, sou o erro. Parafraseando Butler 

(2015), o sujeito que não é passível de luto perde o reconhecimento do valor da sua vida, o 

qual é fundamental para sua existência devido à inexorável condição de precariedade. Sendo 

assim, os ensaios de ser aquele que supera cada vez mais e ser aquele que perdeu a 

esperança, amigos e respeito se arriscam no espaço sócio histórico da personagem na 

tentativa de transformar a norma e enfrenta-la para que se sobreviva. 

Dando sequência à análise da metamorfose identitária de José Miguel, passou-se para 

a etapa de escuta da história de vida. Essa inicia-se com relatos migratórios 

Nasci no estado X32. Cidade... A. É... Logo quando eu nasci eu fui morar em Y. 

Nasci em X, fui morar em Y. E... morei em Y até os meus oito anos de idade. E... 

atualmente. E, hoje, eu moro em Z, atualmente. É... moro em Z atualmente. Calma 

aí que eu tô tentando encontrar palavras bonitas pra falar. 

 

O narrador optou por iniciar a narrativa contando dos lugares que esteve, os quais 

eram sempre provisórios, com exceção do atual, que apesar de ser projetado como 

provisório, na prática se apresenta como lugar de permanência. Frente a todas as mudanças 

vividas, o Abrigo foi onde José Miguel ficou, hoje, com seus 15 anos, possui o título de ser 

um membro fundador da instituição de acolhimento que reside. 

Observa-se que o caráter provisório do abrigo é uma das primeiras políticas de 

identidade que se frustram na construção do espaço institucional. As crianças são recebidas 

sem terem o pleno conhecimento das razões que os levaram para lá e permanecem sem saber 

se um dia poderão ir embora. Durante a realização da pesquisa, os relatos registrados pelo 

diário de campo – construído no tempo de convívio/vinculação e no interior da instituição – 

expressam a ausência de informações sobre o futuro, seja por conta de uma dependência do 

setor judiciário, seja devido à incerteza da permanência do desejo de adoção e, até mesmo, 

como estratégia de “proteção”, para que os adolescentes não fiquem ansiosos com as 

possibilidades de retorno à família de origem ou com o encontro de uma nova família.  

Contudo, seja para descobrirem o porquê de estarem na instituição ou sobre como e 

quando poderão ir embora, as crianças e adolescentes se lançam como observadores ativos 

do espaço, das conversas ocultas, para que possam descobrir o que os outros sabem sobre 

aquilo que deveria ser restrito ao sujeito da própria história.  

Na verdade, na verdade a gente não foi embora de... eu tô te contando isso porque, 

porque eu sei que isso vai, vai... cê vai escrever aí, mas não vai revelar a minha 

                                                           
32 X, A, Y e Z foram utilizados como recursos para o ocultamento dos nomes das cidades onde José Miguel 

residiu.  
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identidade real. Na verdade, a gente não foi embora de Y. Y, não; De X, porque a 

gente quis. Eu sei isso porque não dia que eu surtei, no dia que eu surtei a... foram 

uns procuradores lá no abrigo e... e falaram com a tia Amanda. A gente foi embora 

de Y... É de X. Eu tô com a cabeça hoje... A gente foi embora de X porque, porque... 

a minha mãe tentou tomar a boca de lá. Aí pra eles não mata ela, eles falo que era 

pra ela saí de lá. 

 

Para contar sobre sua história, José Miguel passa, então, a necessitar de um respaldo 

de sigilo. Isso se justifica tanto devido aos riscos que ele corre, caso descubram sobre quem 

são os membros da sua família de origem, quanto porque a descoberta do fato narrado foi 

“clandestina”. Não foi para ele que contaram sobre a fuga da mãe biológica e, também, 

porque que uma vez que ele sabe, assume o papel de cúmplice das “transgressões da mãe”. 

Sendo assim, para que seja revelado os motivos da migração, é necessário garantir o 

resguardo da sua identidade real. Afinal, ele está sobre a política (identitária) de proteção 

integral e pensar sobre esse fato remete-se à análise sobre os limites entre a proteção e a 

privação/cuidado e autonomia, considerando que pensar os direitos humanos de crianças e 

adolescentes requer o reconhecimento de uma tensão, mas não necessariamente de uma 

contradição, entre pessoa em desenvolvimento e sujeito de direitos, entre proteção e 

autonomia (Arantes, 2009, p. 434). 

Para a discussão sobre as interfaces da proteção-privação e cuidado-autonomia, é 

central a ressalva de que o intuito desta análise teórica é refletir sobre a lógica de proteção-

privação nos contextos institucionais. Por essa razão, parte-se para a análise histórica, 

considerando a inseparabilidade dos aspectos subjetivos e objetivos para a Psicologia Social 

Crítica. A pretensão analítica não se estrutura para o estabelecimento de culpados isolados – 

seja a instituição, a coordenadora, o juiz, a monitora, etc. – pelo contrário, o objetivo é pensar 

o sistema social, histórico e cultural que organiza agências sociais que reproduzem 

ideologias de dominação e opressão. O percurso aqui é de imersão naquilo que escolho 

chamar de estruturas-subjetivas, não se busca expressões superficiais – os famosos bodes 

expiatórios –  mas sim os conteúdos depositados nas agências que assumem o papel prático 

da lógica estruturante.  

Nesse sentido, pensar sobre o frágil lugar de oferecimento da proteção e o efeito de 

privação apresentado como inseparável da proposta de segurança à criança acolhida, pode 

ser facilitado pela reflexão da assunção da criança e do adolescente enquanto sujeitos de 

direitos e em desenvolvimento. Enquanto “sujeito em desenvolvimento” as crianças e os 

adolescentes são admitidas como dependentes dos cuidados e das orientações do adulto. 

Aguiar, Bock e Ozella (2001) afirma que os adolescentes  
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já possuem todas as possibilidades de se inserir na sociedade adulta, em termos 

cognitivos, afetivos, de capacidade de trabalho e de reprodução. No entanto, a 

sociedade adulta pouco a pouco lhe tira a autorização para sua inserção. O jovem 

se distancia do mundo do trabalho e, com isso, se distancia também das 

possibilidades de obter autonomia e sustento. Aumenta o vínculo de dependência 

do adulto, apesar de já possuir todas as condições para estar na sociedade de outro 

modo. É dessa relação e de sua vivência enquanto contradição que se constituirá 

grande parte das características que compõem a adolescência: a moratória, a 

instabilidade, a busca da identidade e os conflitos. Alguém que está apto para fazer 

muitas coisas da vida adulta e que não tem autorização para isso é alguém que 

deixa de experimentar suas possibilidades na realidade social, podendo mesmo se 

ver como onipotente, pois também não testa seus limites e impossibilidades (p. 

107). 

 

Ademais, como sujeitos de direito, têm-se o ECA como instrumento de defesa à 

autonomia, mas, por também ser sujeito institucionalizado, o estatuto não tem fim em si 

mesmo, ao ponto que em suas conexões com as práticas político-jurídicas, sociais, culturais 

e econômicas, vê-se em contradições como a de que o abrigo é um lugar de oferta de direitos 

básicos, ao passo que também é o lugar de privação, pois a autorização do juiz é a palavra 

de ordem para as decisões concernentes ao funcionamento cotidiano e ao futuro.  

Na sequência da narrativa que viabilizou o debate tecido sobre a dinâmica de 

restrição da autonomia e oferta de cuidado, José Miguel continua a sua história dizendo dos 

contornos que realizava quando ainda estava com sua mãe biológica, mesmo estando em um 

cenário de exposição instável/vulnerável.  

Eu lembro que quando, que quando... que quando a minha mãe... minha mãe falava 

que ía trabalhar. Suposto trabalho. Tava indo vender droga. É... ela... ela... ela ía 

trabalhar e eu peguei e sempre tava tentando fugir, né? Pra poder ir com ela. 

Porque eu era garrado demais com minha mãe. Passava debaixo da perna das 

pessoas. Dava rasteira nas pessoas. 

A gente morava numa casa de dois cômodos. A gente morou nessa casa por uns... 

uns... Na verdade, a gente era que nem cigano, né? Mudava de casa, sempre de 

casa. Não tem como definir o tempo que a gente ficou lá. 

Já passei fome, já morei na rua. Com a minha mãe. Já fui muito maltratado pelo... 

pela... pelas pessoas que me olhava. (pausa longa). Eu morei na rua por dois dias. 

Então não é nem... não é nem meio que morou, é meio que foi só passageiro. É... a 

gente não tinha um lugar onde ficar. Aí é... a minha mãe tava tentando... porque 

minha mãe sempre pensou ne mim e na minha irmã Ana... e na minha irmã Brenda. 

Só que ela preocupava mais... só que ela preocupava mais comigo e a Ana. Aí ela... 

aí ela... sempre... sempre... tentava arrumar lugar pra gente ficar, pra gente... pra 

gente dormir. Ela só... ela deixava de comer pra dá pra gente.  

 

As reflexões de José Miguel acerca da “suposta” atividade de trabalho da mãe retrata 

um debate importante no contexto econômico e das políticas públicas, considerando suas 

intercessões. O mercado, no contexto brasileiro capitalista, está regulado pelas práticas de 

consumo e produção, necessariamente nessa ordem. A droga enquanto produto 
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comercializável, antes de se apresentar como um consumo criminal/clandestino, se apresenta 

como mercadoria passível de ser adquirida. Primeiramente, anuncia-se, então, o 

oferecimento do mercado de um produto que possa ser consumido e como afirmam Tiburi e 

Dias (2013) sendo o mercado um referencial moral em uma sociedade calibrada pelo 

capital, consideramos bom aquilo que pode ser comprado e vendido, desde que se possa ou 

deseje compra-lo (p. 65); mas, em um segundo momento, instaura-se uma moral do Estado 

contraditória à moral do Mercado, afirmando que certas vias de consumo são criminosas. 

Todavia, se a contradição é percebida entre duas instâncias de regulação (Estado e Mercado) 

das relações, corpos e desejos, urge denunciar que uso de drogas não é em si uma ação de 

responsabilidade moral de um indivíduo isolado, ela é sistêmica, de modo que a 

criminalização dos sujeitos usuários ou vendedores se traduz em uma incoerência frente a 

lógica moral e reguladora do mercado.  

Observamos que no trânsito das relações cotidianas, a atividade desenvolvida pela 

mãe era vista como um trabalho – trazia o sustento e era a atividade ocupacional realizada – 

todavia, era assumida como “suposto”, como engano, uma máscara sobre a realidade de 

criminalidade, perigo e instabilidade vivenciada por todos os membros da família. Ao passo 

que também era suposto, pois como afirma Souza (2018), a tríade da ideologia do 

desempenho – baseada no critério capitalista meritocrático – conceitua a atividade de 

trabalho como categoria para assegurar a identidade, autoestima e reconhecimento social (p. 

242) criando vias de um individualismo radical, na qual o sujeito é inteiramente responsável 

pelo seu “sucesso” econômico e conquista de uma posição social “digna”.  

Refletindo assim, demonstra-se a força de ancoragem ente o paradigma de 

competição do mercado e a garantia do Estado de que as drogas serão tratadas como questão 

de segurança pública. Estado e Mercado se sustentam mutuamente e produzem sujeitos 

vulneráveis, aos quais, agravando os contextos de exposição às mazelas, tornam-se 

vulnerados, ou seja, saem de uma posição de riscos potenciais e se firmam em um posto de 

“feridos” (Sotero, 2011). Já não estão em uma posição substancial/abstrata, descrita por 

Butler (2015) como precária, da qual todos os seres humanos ocupam um lugar. Os sujeitos 

ligados ao tráfico e à situação de rua, por exemplo, são aqueles em que o potencial se 

transformou em ato concretizado. O risco já não é mais virtual, ele se manifesta no corpo, 

nas relações sociais e no acesso barrado a bens básicos, como alimentação e moradia.  

No banco de dados do Ministério Público, como já foi relatado durante a revisão de 

literatura acerca das práticas de acolhimento institucional, aponta-se que uma das principais 

razões para o acolhimento institucional de crianças e adolescentes é uso problemático de 
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álcool e outras drogas, pelos pais ou responsáveis (Conselho Nacional do Ministério Público, 

2013). Poderia parecer um levantamento imparcial, todavia em sua essência transcrevessem 

dois debates urgentes, o da responsabilização individual como alternativa ao reconhecimento 

da moral do Estado e do Mercado e o da criminalização das drogas. Considerando que o 

debate proposto na pesquisa é transversal à esta discussão, importa-se ao menos em levantar 

o tema para novas análises e pesquisas que viabilizem a reflexão para além da cega e 

moralista responsabilização individual e criminal, e reflita também sobre as formas de 

organização social como instâncias que amparam e até mesmo conduzem às ações 

criminalizáveis.  

O período em que morou na rua foi significativo para José Miguel, apesar de sua 

brevidade. O caráter migratório da sua moradia possibilitou a construção simbólica das 

acepções sobre o morar na rua, passar fome e viver em contextos de tráfico de droga. Quando 

contou sobre o tempo que esteve na rua, afirmou 

Ah... foi... ao mesmo tempo que era bom. Era bom porque eu tava perto da minha 

mãe, da minha família. E era ruim porque a gente não tinha aquele aconchego de 

uma casa, de uma cama, de uma televisão. Na rua, as pessoas, me olhavam... 

naquela época elas me olhavam com um olhar de discriminação, né? Porque eu 

ainda tava em processo de transição e ainda tô. 

 

Na rua, José Miguel percebia os cenários de vulnerabilidade aos quais ele estava 

exposto, todavia valoriza a compensação produzida pela presença da mãe. A separação da 

família de origem é um critério preditivo para a oferta de acolhimento institucional, e 

considera-lo envolve assumir como a estrutura da política pública de garantia de direitos e 

assistência ainda é insipiente frente às necessidades humanas básicas nos contextos das 

subjetividades. Nós oferecemos uma casa, mas ela não pode se tornar nossa, oferecemos 

roupas, mas não oferecemos a possibilidade de transformá-la em uma via de representação 

singular, oferecemos comida também, mas sem a possibilidade de ser algo para que o sujeito 

se expresse – o cardápio é estabelecido pela instituição, a quantidade é determinada por quem 

serve e o local de preparo é restrito aos funcionários-não-moradores da instituição. Os 

espaços institucionais são delineados com o intuito de promover uniformidades. Na unidade 

de acolhimento onde João Miguel mora por exemplo, os guarda-roupas tiveram suas portas 

retiradas, na sala não há enfeites, a cozinha é barrada por um meia-porta, indicando que o 

acesso só é permitido quando autorizado. Criamos assim uma simbologia para o espaço, na 

qual a mensagem é a de que ele não pertence aos moradores, e compõe relações que inclusive 

remetem à sensação de cárcere – um lugar planejado para que não se vá embora quando tiver 
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vontade, um lugar no qual o desejo está regulado pelo espaço físico, no qual o campo 

material enuncia os limites da representação subjetiva de si. Por essa razão, faz-se necessário 

transcender a política de oferta de elementos básicos para sobrevivência do organismo 

humano e possibilitar o acesso de elementos básicos da afetividade humana. Será que já não 

é tempo de acolher a família ao invés de apenas a criança? Será que já não é tempo de 

transformar os indicadores que levam ao abrigamento (dependência de drogas e pobreza) ao 

invés de tentar recuperá-los afastando crianças e adolescentes da família de origem? 

Precisamos agora também encarar a questão do abrigamento, não como problema de uma 

política assistencial, mas como uma demanda da área da saúde e da educação. Não 

precisaremos oferecer segurança e assistencialismos, se antes oferecermos políticas públicas 

transformadores, centradas nos princípios da autonomia, liberdade e solidariedade.  

A proposição da Unidade como algo semelhante ao convívio familiar começa a ser 

malograda desde a constituição dos seus espaços. Como defende Bachelard (2010), a casa é 

um espaço simbólico-concreto, no qual fazemos e nos tornamos presença no mundo. A casa 

não é apenas o lugar de habitação e intimidade. A casa abriga o devaneio, a casa protege o 

sonhador, a casa nos permite sonhar em paz (p. 201). Na casa habitamos e somos habitados 

pela subjetividade do espaço. Além do fracasso do espaço simbólico como algo familiar, 

observamos que a construção das relações institucionais orientadas pelo mesmo projeto de 

“simulação de uma família” também é abortada33 nos contextos das relações construídas no 

interior da instituição. Essa se assemelha em significativa medida ao modelo de instituição 

total (Goffman, 1961/2015), no qual a identidade do sujeito é deteriorada pela busca ativa 

por uma homogeneidade. Sua constituição é orientada por um certo hibridismo social, 

regulada pela ideia de um espaço comunitário residencial e ao mesmo tempo de uma 

organização formal.  

Além das ponderações sobre a casa, aconchego e presença de outros significativos, 

nesse trecho, José Miguel já demarca os olhares dos outros como formas de reconhecimento 

perversas que atravessam a sua história. A discussão sobre a vivência da transexualidade de 

José Miguel será aprofundada ao longo da sua história, mas destaca-se aqui o surgimento 

das suas primeiras impressões objetivas/subjetivas sobre a compreensão social da 

transexualidade. 

                                                           
33 Destaque para o fato de que a escolha da palavra “abortada” não se realiza em vão ou ao acaso. Em tempos 

de discussão sobre o respeito e a garantia a vida, faz-se necessário pensar sobre a diversa mortes 

institucionalizadas que produzimos ao longo da história. Nestas não negamos a sobrevivência, mas impedimos 

a existência em plenitude, já que não é igualmente viabilizado o acesso aos bens materiais e simbólicos tão 

caros a produção da qualidade de vida dos seres humanos.  
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Dando sequência à sua narrativa, relata sua chegada na cidade Z: 

a gente chegou aqui a noite. A gente pegou carona com um casal. Nessa época 

minha mãe não tinha ficado presa ainda não. E... aí... aí ela pegou e... aí pegou e... 

calma aí que eu tô tentando encontrar as palavras bonitas. É que se eu falar do 

meu jeito vai sair vulgar. 

 

Estava sendo um processo criterioso para José Miguel contar sobre a sua história. 

Como ele mesmo pontuou, a construção da própria narrativa passava por um filtro que 

deviria checar o que era passível de ser dito. Frente á preocupação de José Miguel, levei para 

ele a consideração alternativa que eu tinha na construção da minha pesquisa. Pois aqui já 

não havia mais critérios de aceitação, não havia julgamento ou barreiras para a compreensão. 

Ele poderia, então, escolher livremente o que dizer, e eu me posicionaria como aquela que 

distanciada de um saber acadêmico ou moral iria ouvi-lo sem pressuposições. Ele agora era 

alguém passível de ser ouvido.  

Momentos como esse me trazem a lembrança o modo como escolhi categorizar a 

pesquisa qualitativa na sessão metodológica dessa dissertação, pois fazer pesquisa por esse 

viés é possibilitar um encontro com os sujeitos, conteúdos e contextos que emergem ao longo 

da investigação científica. É permitir afetar e ser afetado por aquele que se faz pesquisando. 

Ao longo da pesquisa, José Miguel encontra um novo olhar de reconhecimento e isso será 

demonstrado não somente aqui, mas também em trechos que seguirão na narrativa. Por isso, 

todo ato de pesquisar, é também um ato político, uma forma de reconhecimento que abre 

possibilidade de representação.  

Realizado esse longo período “em parênteses”, no qual reflete-se sobre as 

subjetividades objetivas inerentes ao projeto científico, permaneçamos na continuação da 

história de vida de José Miguel que aliviado dos limites que havia presumido sobre os seus 

atos de fala, continua a contar sobre a sua chegada em Z. 

Aí é... a gente pegou e veio. Minha mãe começou tudo de novo. Minha mãe é... 

conseguiu carro através de droga. Dois carros. Casa através de droga. Cachorros, 

móveis, tudo através de droga. O único móvel que ela conseguiu sem precisa de 

usa droga pra poder vender ou dá em troca foi um sofá amarelo que virava cama. 

É isso. 

 

Resumindo, José Miguel e seus familiares tiveram tudo através de droga. Seria então, 

a droga, o tráfico, as armas, um perigo ou garantia de sobrevivência? Urge pensarmos 

coletivamente sobre as dimensões concretas da droga enquanto fenômeno social (de uso ou 

venda) que o moralismo cotidiano insiste em traduzir violentamente como “desvio de 

caráter”.  
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Valéria e Nascimento (2017) trazem considerações sobre a dimensão da 

colonialidade que perpassa a debate sobre drogas e assistência social. Primeiramente, os 

autores trazem o alerta de que as iniciativas da assistência social já não podem mais serem 

vistas como caridade ou benfeitoria do Estado, pois trata-se de um direito. Desse modo, os 

profissionais que trabalham com a assistência social devem norteados por um olhar de 

reconhecimento e legitimação dos direitos humanos, pois devem trabalhar na perspectiva 

inversa à da higienização social e da repressão (Valéria & Nascimento (2017, p. 169). Nesse 

sentido, a colonialidade, entendida como um padrão de poder que passa a classificar as 

populações de modo hierárquico, em torno de eixos binários e opostos, basicamente 

organizados em função de posições de superioridade e inferioridade (p. 170). Se expressam 

na questão das drogas, pelo estigma alocado sobre aqueles que fazem um uso prejudicial de 

determinado substância ilícita, ou que fazem da sua venda um suposto trabalho. Estes 

sujeitos são assumidos diversas vezes como bárbaros, atrasados ou incivilizados, sendo que 

o Estado passa considerar-se autorizado a corrigi-los, “educa-los” e “cura-los”, pela via da 

restrição de direitos. Todavia, a proposta humanizadora e transformadora – em contraposição 

às iniciativas opressoras, estruturadas pela lógica do favor, em detrimento do direito – 

sugerida por Valéria e Nascimento (2017), é a da bioética, na qual passamos a compreender 

as nuances do problema e a procurar alternativas que estejam conectadas com as dimensões 

morais dos direitos humanos para o enfrentamento da problemática (p. 172). 

Concomitante às reflexões do direito, acrescenta-se o debate econômico-político em 

torno da droga. No contexto capitalista ela é assumida enquanto mercadoria e adquiri-la para 

consumo ou venda representa um acesso ao mercado produtivo como também ao sistema de 

consumo, no qual importa permanecer podendo adquirir bens e serviços, ao invés de 

simplesmente detê-los. Transmite-se falsamente a ideia de livre escolha do consumidor, que 

no caso das drogas, expressa-se como uma escolha moral. Contudo, como afirma Sahlins 

(1978), a desgraça é que, nesse jogo de livre escolha do consumidor, toda aquisição é 

simultaneamente uma privação (p. 10). Nesse caso, a privação é de direito, pois o 

consumidor e representante da venda para consumo (traficante) se torna o retrato da 

imoralidade, dos quais a sociedade entende poder punir e restringir direitos, sem que se 

perceba reflexivamente como os seus moldes estruturais projetam e viabilizam os ‘desvios 

da moral social’.  

Pensando, então, sobre as contradições inerentes aos contextos de uso de drogas e os 

sujeitos que o ocupam, José Miguel prossegue relatando instantes significativos sobre a 

vivência familiar que teve em Z. 



80 
 

eu vim pra cá com sete... eu vim para Z com seis, aí... aí... eu lembro que até quando 

era meu aniversário minha mãe falou assim: Feliz aniversário, minha filha. Só que 

eu não tinha entendido o porquê, né? Porque na época eu era pequenininha. Aí é.. 

ela pegou e... ela pegou e... e... ela pegou... ela pegou e me deu um feliz aniversário 

e... e... e é isso.  

Eu lembro que quando eu... que quando eu... Teve uma vez que... meu padrasto foi 

bater na minha mãe que ele pegou a pistola da minha mãe calibrada... E... pra 

atirar nela. Só que ela tinha tirado o pente na hora. Cê sabe que que é pente? É 

uma caixa assim, ó. Desse tamanho, assim. Que encaixa aqui ó. Aí cê segura. 

(Minha mãe) tinha tirado (o pente), se não ela já não tava mais viva. 

 

Nos trechos acima, nota-se uma lembrança de cuidado afetivo e outra de resistência. 

Considerando o primeiro instante relatado, podemos refletir sobre a presença do afeto 

mesmo em contexto de vulnerabilidade e, por isso, retomamos o debate sobre quais as 

possibilidades e atividades práticas das Unidades de Acolhimento para a oferta de carinho, 

atenção e amor. Essa “carência” foi demonstrada inúmeras vezes na história de José Miguel 

e se repete em outros relatos de pesquisa (Rocha, Arpini, & Savegnago, 2015; Lemos, 2017), 

tendo em vista a fragilidade e instabilidade do vínculo dos sujeitos acolhidos com os 

funcionários da instituição. 

A segunda cena relatada diz dos contextos de violência presenciado por José Miguel. 

Ele narra sobre a experiência de quase óbito da mãe, assistida por ele enquanto ainda era 

criança. Ao ouvir José Miguel, percebo o alívio e temor compartilhados na transmissão de 

sua história. Ao mesmo tempo, surge uma outra questão, sobre as representações que o 

narrador poderia ter sobre o “ser homem”, considerando como as expressões dessa 

“masculinidade” o alcançaram ao longo da sua história de vida. Este debate será 

aprofundando quando José Miguel começa a contar sobre sua identidade de gênero. Todavia, 

cabe aqui demarcar registros para a construção da personagem masculina que está sendo 

ensaiada no atual instante de sua existência.  

Durante o relato da tentativa de assassinato contra a mãe, observa-se pela descrição 

da história, como José Miguel se faz um espectador passivo da situação. Não há muito onde 

ele possa intervir, mas havia um temor enorme sobre a possibilidade da perda da mãe. A 

cena é narrada em tom enfático e ao mesmo tempo com revolta. José Miguel queria que sua 

mãe permanecesse viva, mas o que ele poderia fazer? Dessa vez o pente não estava na arma, 

mas e das próximas vezes? Essa reflexão faz-se indispensável, sobretudo, quando se 

constitui como proposta transformadora frente às contradições que perpassam o 

acolhimento, pois vislumbra-se o apontamento de estratégias que se sobressaiam ao caráter 

reparador, mas que sejam transformadores e preventivas. Por essa razão, reitero que antes 
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de pensarmos sobre assistência, faz-se necessário trabalhar em prol da saúde coletiva e 

educação para todos, sempre direcionados pela ética da solidariedade e da autonomia. Se o 

estabelecimento de relação hierárquicas e disfuncionais – distantes da criticidade – 

(re)produzem formas de discriminação e violência (seja contra a mulher, a criança, etc.), 

precisamos nos posicionar considerando os imperativos de Freire (2017) ao dizer que 

qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever por mais que se reconheça a 

força dos condicionamentos a enfrentar. A boniteza de ser gente se acha, entre outras coisas, 

nessa possibilidade e nesse dever de brigar (p. 59). 

Continuando a narrativa da história de José Miguel, inicia-se agora o relato sobre a 

entrada na Unidade de Acolhimento. Seguem os últimos eventos que antecederam a sua 

chegada na instituição... 

Eu vim para no Abrigo porque minha mãe mexia com droga, com arma. Pra mim 

foi um pouco meio difícil, né? Porque eu nunca tinha ficado sem minha mãe. E um 

dia ela tava grávida, do meu padrasto Antônio, que ele batia muito nela. Por essa 

questão dele bate muito nela, é... e não só por ele bate nela, por ela usar droga 

também. É... ela perdeu o bebê. Aí ela teve um aborto. Aí... eu não lembro muita 

coisa não, mas eu lembro que ela me chamou de manhã e perguntou se eu queria 

ir com ela. Eu falei que não. Aí eu deitei e fiquei esperando. Esperando. Aí eu 

acordei e fiz as mesmas coisas que eu fazia sempre. Arrumei a casa, fiz comida. 

(Lá no hospital) O médico percebeu que o aborto era, era sob o efeito de drogas e 

chamou a polícia. Aí dentro do carro... carro... dentro dele, da gente, encontrou... 

encontrou uma pistola, uma pistola, não... uma calibre 32. É... é... e aí, aí ela pegou 

e, e... ela pegou e foi presa. Perdeu o bebê. Aí eu vi aquela cena horrível dos 

policiais chegando e revirando a casa toda... e... pegou e... ela pegou e... e... e... foi 

presa. Ficou no hospital até se recuperar e o Antônio foi preso porque ele não tinha 

que se recuperar de nada. E... ela depois que se recuperou, foi presa. E... aí o 

conselho tutelar foi lá em casa, no... a cena que me marcou assim, que me marco, 

foi.. foi... essa daqui. Foi essa daqui, ó. Que meu padrasto chegou algemado lá em 

casa, aí os policiais revirando tudo de cabeça pra cima. E... os policiais viraram 

tudo de cabeça pra cima, as... alguns guarda-roupa, as camas... E pra mim isso é 

uma cena que eu nunca vou esquecer.  

 

O relato de José Miguel é permeado de emoções. Sua fala traz organizações 

esquemáticas dos acontecimentos da sua história e dos fatores associados a eles. Seguindo a 

sequência de fala proposta, entende-se que o “crime” cometido que resultou na prisão da 

mãe e o abrigamento dos filhos, foi o fato da mãe “mexer com drogas e armas”. Nesse 

momento de sua fala, a mãe aparece como a responsável – a culpada – pela separação 

familiar. Todavia, ela não está sozinha, o padrasto foi coadjuvante nesse processo. Ele 

violenta a mãe, que não suporta os ferimentos, considerando também a fragilidade do corpo 

frente ao uso problemático de drogas, resultando em um aborto. A mãe é então encaminhada 
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ao serviço de emergência da cidade, enquanto José Miguel decide permanecer em casa. A 

chegada no serviço de saúde foi um marco decisório. Neste local a mãe poderia receber 

tratamento e se recuperar; mas sabendo que teria que pagar pelos seus “crimes”, – senso de 

cuidado e justiça –; o padrasto “não tinha do que se recuperar” e foi preso. As crianças foram 

então direcionadas pelo conselho tutelar que ao chegar na casa, protegeu violentamente as 

crianças. Os policiais jogaram a subjetividade objetiva da casa de “cabeça para cima”, 

bagunçando todo o espaço, além disso, disseram a José Miguel que ele teria que ir embora; 

e sobre esse momento ele narra: “isso eu nunca vou esquecer”.  

No fim da história e para a construção de dados estatísticos, a entrada de José Miguel 

no abrigo poderia ser justificada como: “pais ou responsáveis dependentes 

químicos/alcoolista”; “negligência”, “violência doméstica”, e “ausência dos pais ou 

responsáveis por prisão”. Assim, do mesmo modo como se manifesta no olhar do 

adolescente, o olhar social institucionalizado nos diz que os culpados são os pais ou 

responsáveis que individualmente não arcaram com seus compromissos. É necessário 

desenvolver atenção para as sutilezas de cada discurso produtoras de rígidas políticas de 

identidade. Desse modo, passamos a questionar as obviedades ocultas, indagando, por 

exemplo, porque não apareceram nas estatísticas categorias para justificar o acolhimento 

como: “negligência do Estado, da sociedade e da família em prover a proteção integral à 

criança e ao adolescente”; “desigualdade social” ou até mesmo “abandono comunitário”.  

Percebe-se ainda que a ação da polícia e do conselho tutelar na sociedade e aqui, em 

específico, nos casos de (re/a)colhimento institucional, expressam um daqueles debates 

frágeis acerca dos terrores instalados pelos dispositivos de segurança. Ouvir o relato de José 

Miguel traz à tona a questão sobre do que, e de quem pretendiam protegê-lo. De todas as 

cenas de violência narradas, a dos policiais revirando a casa é aquela que ele destaca que 

nunca irá esquecer. A política de identidade interposta pelos dispositivos de seguram 

solicitam uma postura dócil daquele que precisa de ser protegido – sujeito oprimido, 

vulnerável –, direcionando a aceitação, como também daquele que visa a interpor atos 

punitivos – opressor, orientando à renúncia dos questionamentos sobre sua prática. 

Considerando tanto os oprimidos quanto os opressores, em que ponto as ações de segurança 

– que poderiam se configurar, de fato, como estratégias de proteção das vulnerabilidades – 

fazem o caminho inverso e deslocam-nos do lugar de vulneráveis e os realocam como 

vulnerados? Agora eles são aqueles que já sofreram, estão marcados – nunca mais 

esquecerão daquela dor. 
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Debater sobre a sutileza dessa relação é crucial, sobretudo quando nos defrontamos 

com a identidade política do Estado, da sociedade e dos dispositivos de segurança desses 

contextos. Por mais que eles tenham responsabilidades anteriores à decisão pelo uso de 

drogas ou pela aquisição de armas e, ainda que as estratégias de segurança sejam violentas 

em suas ações, pelo olhar reducionista, os atores dos dispositivos de segurança são vistos 

como os “benfeitores”, “seguradores da ordem”, da “paz” e do “progresso”. Bom, cabe 

questionar a quem serve as “nobres ações” de tais instituições sociais. Novamente, retoma-

se a crítica de que o ponto para a transformação das desumanidades não se trata de procurar 

culpados individualizados. Nesse sentido, a problemática de toda situação vivida por José 

Miguel não é culpa exclusiva do policial, do conselheiro tutelar, do padrasto ou outros 

envolvidos. Entretanto, é responsabilidade de todos eles, pois insistem em repor mecanismos 

sistêmicos de dominação. São reféns e agressores em favor da lógica autoritária, promotora 

da normatização e docilidade dos corpos. Afinal não existe um sistema ideológico sem 

sujeitos que o (re)afirmem. 

Partindo para entrada na instituição, a sequência da história se constituirá na narrativa 

dos últimos oito anos da vida de José Miguel, os anos de provisoriedade permanente. 

Atualmente, eu moro no Abrigo. Que foi... que foi feito em 2010. Na época o abrigo 

era lá no centro. Foi através disso que minha... que eu achei que minha vida ía 

melhorar. É... que tudo ía melhorar. Aí eu conheci a Olívia, através da Angélica. 

Esperava que eu aprendesse lê e escrever, pra quando eu fosse alguém na vida e 

tirasse a minha mãe desse mundo e a minha irmã mais velha desse mundo ... 

ensinasse elas a escrever, a ler. Eu esperava que, eu esperasse, eu esperasse que 

alguém, alguém... alguma, alguma, alguma pessoa aparecesse para completar esse 

vazio dentro de mim. E... e eu encontrei a pessoa que completasse esse vazio dentro 

de mim. Só que essa pessoa, atualmente, não tá na minha vida. E eu acho que nunca 

mais vai estar.  

 

Para iniciar as reflexões concernentes ao período de entrada do sujeito na instituição, 

faz-se necessário primeiramente apontar as incoerências no interior da política pública de 

acolhimento institucional. Formulou-se uma política e um lugar de acolhimento provisório, 

o qual deve fornecer um aspecto de semelhança ao convívio familiar, e que a permanência 

não deve ultrapassar dezoito meses (Lei nº 13.509, 2017). Contudo, a política trata como 

excepcionalidade aquilo que se faz comum. Nesses termos, é possível que o prazo de 

acolhimento seja estendido por mais de dezoito meses em casos de necessidade ou 

determinação jurídica, e é permitida a construção de abrigos institucionais quando não for 

possível realizar a construção de uma rede de famílias acolhedoras ou a instauração de Casa-

Lares. Ironicamente, os registros mostram dados contrários ao projeto estabelecido na 
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política pública. Em termos estatísticos gerais, o tempo médio de acolhimento segundo os 

dados disponíveis e mais recentes (Conselho Nacional do Ministério Público, 2013), é de 

mais de dois anos para 31% dos acolhidos em Abrigos Institucionais e 35% para aqueles que 

se encontram acolhidos em casa-lares, sendo esses os maiores percentis do gráfico que traz 

os dados do tempo médio de acolhimento. Além disso, há em todo país, segundo o último 

levantamento realizado pelo Ministério Público, 2.247 Unidade de Acolhimento, sendo 1736 

(77,3%) Abrigos Institucionais e 511 (22,7%) Casa Lares.  

Comparar a política pública com os dados da realidade faz-se necessários para 

construção estratégica de outras vias de acolhimento. Como sustentar a máscara do convívio 

familiar provisório se em casos não tão raros, como o de José Miguel, a instituição se torna 

morada permanente? Mais do que isso, como a política qualifica a dimensão do convívio 

familiar? O que se espera de um ambiente familiar e, até mesmo, de um vínculo familiar? A 

dimensão da construção da instituição e seus atores como família é trazida por José Miguel 

pela denúncia dos malogros performativos dos atos de fala institucionalizados e será 

explorado na parte em que ele diz sobre as possibilidades de os atores institucionais serem 

algo parecido com a realidade. Por ora, permaneçamos com as inquietantes dúvidas sobre a 

concepção de família na política que busca estabelecer a construção de pontos de semelhança 

entre a instituição e o convívio familiar. 

Para além do debate entre a provisoriedade permanente do acolhimento institucional, 

José Miguel narra sobre a esperança que se constituiu a partir desse espaço. Ele acreditava 

em uma vida melhor, agora teria acesso ao estudo, saúde, alimentação, moradia e parecia 

que também encontraria carinho, cuidado e amor. Pelo o que conta, ele encontrou, mas essa 

segunda oferta viabilizada pela instituição foi uma provisoriedade quase permanente. 

Conheceremos sobre esse encontro afetivo e sobre seu rompimento – um convite ao debate 

sobre a construção do vínculo com a comunidade e sobre o (não) manejo técnico-

institucional. 

 

7.2. Fragmentos de existência: os ensaios de personagens e as etapas da metamorfose 

 

Como foi destacado no início do item “resultados” a história de José Miguel se traduz 

enquanto um processo, ainda fragmentado, de organização das cenas vividas. O narrador, 

após contar sobre a sua chegada na instituição, começa a relatar os momentos em que nem 

sempre foi possível dizer sobre sua localização no tempo ou conectá-lo à sequência de outros 

fatos. Sua memória está organizada como uma teia – tudo está conectado,  são diversas 
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interseções que se ligam em torno de um mesmo ponto –, inviabilizando a descrição de 

pontos de partida. Ao invés de um prejuízo em relação àquilo que se poderia considerar 

como método de organização analítica clássico em estudos da identidade pela psicologia 

social crítica, vislumbrou-se um novo recurso de organização das cenas que aparecem na 

memória e que desvelam a metamorfose do sujeito, do pensar em ser o do continuar sendo. 

Olhemos, assim, para os fragmentos da vida de José Miguel, que nos revelam a sua totalidade 

em movimento, a identidade em ação, os ensaios de possíveis personagens. 

 

7.2.1. A chegada na Instituição e o encontro com Olívia 

 

José Miguel, como já foi narrado em trechos acima, guarda em sua história a 

característica de ser um membro fundador Unidade de Acolhimento em que reside. A 

estratégia de acolhimento começou com a modalidade de família acolhedora. A Senhora 

Eleonora, acolhia em sua casa duas crianças quando José Miguel e sua irmã também foram 

encaminhados para o serviço. Com a chegada de mais duas crianças, foi necessário desloca-

las para uma casa “institucional”, pois na casa da Senhora Eleonora, já não havia estrutura 

física suficiente para acomodar todas as crianças. Com isso, formalizou-se a construção de 

um Abrigo Institucional, para o qual foram contratados profissionais para auxiliar na gestão 

da instituição e no cuidado das crianças e adolescentes.  

A partir da fala do narrador, compreendemos que a entrada na instituição veio 

carregada de expectativa para a construção de uma nova história e ao acesso as 

possibilidades/necessidades que haviam sido usurpadas. Ao dizer da sua chegada no Abrigo, 

José inicia narrando o seu encontro com Olívia, uma personagem marcante em sua história 

e que lhe permitiu o ensaio de alguns personagens.  

Conheci a Olívia quando eu entrei no Abrigo pela primeira vez. Aí ela tava... até 

me lembro. Ela tava de calça jeans, um fone branco, um... um... uma blusa de frio 

branca, um capuz, uma mochila preta. Ela foi lá brincar...ela foi lá conhecer eu e 

minha irmã. E... o nosso santo bateu. (pausa). Aí... o atualmente a gente num cê 

conversa mais não porque teve uma época que eu gostei dela como mulher. (pausa). 

Aí ela não soube lidar com isso, se afastou de mim. (pausa). E eu sofro muito com 

isso. Por ela não ter voltado mais... não ter me dado uma oportunidade de... tentar 

mudar. (pausa). E ela prometeu pra mim que ía me ajudar a mudar, a... mudar esse 

sentimento por ela. 

 

A riqueza dos detalhes fornecidos por João Miguel sobre o encontro com Olívia, 

demonstrou a significância alcançada por esse breve instante da existência. José Miguel diz, 

então, que o “santo” dele e da Olívia se bateram, remetendo a uma música popular que em 
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nossos encontros – enquanto em frequentava a instituição no intuito de construir um vínculo 

– ele já havia cantado. José Miguel experimentou aqui o personagem que encontra um amor 

que não pode concretizar – arrisca um personagem conquistador, apaixonado. Mas, em 

seguida, desvela sua dor. Olívia foi embora e esse desaparecimento enfrenta diferentes 

situações que aos poucos foram sendo dispostas na narrativa e que alteraram a cena, retirando 

o personagem ensaiado anteriormente para um outro que agora necessitaria renunciar seu 

amor, e construir uma outra relação com os atores que encenam a vida junto dele.  

Contudo, até chegar ao ponto de renunciar o primeiro personagem ensaiado, José 

Miguel lutou para que ele pudesse sobreviver 

Sempre que eu saía. Que eu ía pra casa do doutor Marcos aqui em baixo, o dentista, 

e a esposa dele. É... eu ligava pra ela. Teve um dia desses que eu até liguei na 

faculdade. Liguei pra ela e ela tava na faculdade. Aí ela... aí ela pegou e... aí foi aí 

que... foi nesse dia que eu contei tudo pra ela. Aí eu comecei a chorar. Ela disse 

que não era pra mim chorar. Porque... não era pra mim chorar. Que ela estaria do 

meu lado pro que der e vier. E que ela ía me ajudar a mudar esse sentimento que 

eu sentia por ela.  

 

A luta para a sobrevivência do personagem que encontraria um grande amor passou 

por diferentes engodos, sendo a fuga a situação-limite que rompe a relação existente entre 

eles. Olívia também o amava e queria o seu ‘bem’, como ele sempre pontuava, mas não 

poderia amá-lo como ele esperava.  

Quando Olívia conheceu José Miguel, ele era uma criança e ela uma menina 

adolescente que demonstrou a disposição de construir um vínculo comunitário com as 

crianças do Abrigo. O vínculo de cuidado com José Miguel foi se tornando, ao longo do 

tempo, cada vez mais estreito. Ele frequentava a casa onde Olívia residia, passeava com ela 

e os familiares, e recebia várias visitas ao longo da semana. Contudo, essa construção não 

foi administrada quanto ao seu desenvolvimento, sendo que quando o abrigo percebeu o que 

estava havendo, José Miguel já estava com muitas expectativas em relação a Olívia e ela não 

conseguia supri-las, o que causava em ambos um grande sofrimento. O abrigo, preocupado 

com os efeitos dessa situação, solicitou o afastamento de Olívia, enquanto no olhar de José 

Miguel ele se fazia ‘a culpa’, por ter perdido mais uma pessoa que amava34.  

Toda a delicadeza de história de José Miguel com Olívia traz à tona a importância de 

pensarmos na natureza e na administração dos vínculos comunitários, considerando tanto as 

                                                           
34 Em dissonância aos outros dados que competem a está seção, e que compreendem esse parágrafo, foram 

descritos com base em informações trazidas por José Miguel e pelos gestores da instituição, anteriormente as 

entrevistas. Constituem-se, apenas, enquanto complementos para situar o contexto da história narrada.  
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instâncias de fragilidade que podem haver neles, quanto nas barreiras que podem ser 

emergencialmente interpostas para a quebra de relações. As contradições intrínsecas ao 

processo de vinculação e de separação de Olívia e José Miguel demonstra a fragilidade dos 

vínculos passíveis de serem construídos com os sujeitos institucionalizados, pois a ideia de 

provisoriedade distorce a concretude das subjetividades manifestas no espaço e nas relações 

estabelecidas. Contudo, ao passo que se considera a importância dos vínculos comunitários, 

demanda-se, também, repensar e reestruturar os vínculos comunitários estabelecidos entre 

os padrinhos, madrinhas, colaboradores e famílias acolhedoras35, considerando que o 

rompimento do vínculo já é predisposto enquanto um fato a ser aceito antes mesmo da sua 

construção. 

 

7.2.2. A Instituição como resistência: relacionamentos interpessoais, histórias vividas...  

 

 A história de José Miguel diz de um abrigamento que já se estende por pouco mais 

de oito anos, por essa razão ele relata sobre sua relação com os atores institucionais, mais 

especificamente, as monitoras e nos diz sobre seus ensaios de personagens. 

Minha relação com as pessoas aqui dentro? (...) Abusiva. Porque eu assedio muito 

as monitoras. Não assediar assim de ficar encostando a mão, esses negócios assim. 

Com palavras. Fala assim: Nossa! Cê ta bonita, eim? Às vezes eu não falo nem 

por... as vezes eu não falo por assediar, eu falo por falar mesmo. Só que aí elas 

entendem como... como assediar. É... é isso.  

 

Nesse ato, José Miguel conta sobre as dificuldades encontradas na interpretação do 

personagem abusivo, já que não é sempre que ele elogia querendo assediar, mas já é visto 

como aquele que assim atua. Esse relato exemplifica a análise de Goffman (2014) acerca dos 

estigmas, ao dizer sobre a origem sociológica que os perpassa: um indivíduo que poderia ter 

sido facilmente recebido na relação social quotidiana possui um traço que pode-se impor a 

atenção e afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção para 

outros atributos seus (p 14). Ao olhar pra José Miguel, renuncia a percepção de seus diversos 

atributos acolhedores e assume a via de reconhecimento que o designa enquanto um perigo 

– aquele que é abusivo. Mas, ainda assim, ele se sente aceito 

Ah, as pessoas me aceitam. Mas de vez em quando tem umas briguinhas, assim. 

Porque... é... as vezes as... as vezes a gente tá brigando entre a gente aí, elas... uma 

acaba chamando o outro por causa da forma física... Ah, cê um é magro de mais 

                                                           
35 Como sugestão de leitura e reflexão sobre a construção e rompimento dos vínculos entre a 

criança/adolescentes e a família acolhedora, destaca-se o artigo de Mariano et al (2014).  
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chama: Ô, vara de pau. Cê o outro é gordinho demais ou cheinho demais: Ô, baleia 

azul... Ô, hipopótamo.  

 

Infelizmente o hábito de rotular ainda alcança em larga escala os contextos das 

relações sociais. Persistimos demarcando, por vias anacrônicas, um tom depreciativo às 

diferentes formas de existir. Mas mesmo em meio às contradições das relações institucionais, 

José Miguel afirma: 

Eu amo todas as monitoras iguais. É uma coisa assim que... que eu aprendi a amar. 

Eu amo a tia Amanda, tia Amélia, tia Paula, tia Cida, tio Lucas que faleceu. Amo 

a Olívia, você, todos que eu conheço. Jamais... se alguma coisa acontecer comigo... 

jamais esquecerei todos. Todos estarão bem aqui, ó! (aponta para o coração). 

(São) pessoas que tentaram me ajudar. E que de certa forma eu não colaborei. 

(pausa) Falo isso, porque eu nunca colaborei com a Olívia. Poderia ter escutado 

mais ela... que ela sempre me dava uns conselhos. Poderia ter... prestado mais 

atenção. Agora só basta lamentar, né?  

 

O retorno a Olívia se repete em diversos instantes da sua existência. Entretanto, se 

há uma via de resistência frente a todas as incoerências sofridas e sentidas por José Miguel, 

esta é a de amar. Como ele mesmo nos relata, desde seu acolhimento ele aprendeu a amar os 

atores institucionais internos e comunitários que pôde conhecer desde o seu acolhimento. 

Lamenta pelos vínculos perdidos, mas interrompe em si o próprio lamento, já que se vê como 

a culpa. Cabe, então, aos dispositivos de assistência pensar sobre sua responsabilidade nos 

processos de vinculação/desvinculação, visto que somente se aproximando da 

substancialidade sólida do ato de amar poderemos nos aproximar dos sentidos das relações 

de cuidado percebidas por José Miguel, e a força avassaladora que produz o lamento frente 

a sua destruição. 

 

7.2.3. A internação psiquiátrica... 

 

Quando eu surtei... é a Amanda e a Amélia. Quando eu surtei... e as monitora. 

Quando eu surtei... isso foi no ano passado. Quando eu surtei... é... eu fui pra Y e 

fiquei internada no hospital psiquiátrico, de pessoas doida. Aí... é... (pausa) e aí... 

ela ficou comigo, as duas ficaram comigo. E foi como se fosse umas duas mães pra 

mim. 

Eu briguei com a minha irmã Ana. (...) Eu só lembro que na hora que eu fui partir 

pra cima dela, já me seguraram aqui. A tia Amélia me segurou por aqui (pescoço). 

Me deu uma gravata. E... deitou em cima de mim. E... a... a... tia Joana ficou 

segurando a minha... Ficou segurando minhas coxas. Pra mim não levantar. Aí é... 

aí eu peguei e tava tentando levantar. A a tia Amanda segurou a minha, a minha... 

meu braço assim. Que eu tava tentando fazer assim pra levantar. E aí eu não 

consegui levantar, eu sosseguei. 
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Neste instante, José Miguel relata sobre o ensaio de um personagem louco. Em uma 

briga com a irmã ele entra em surto. Confusos em sua memória estão os eventos que 

antecederam o surto, mas se lembra dos atos de contenção aplicados a ele, e do “sossego” 

alcançado em seguida. Na sequência, relata sobre o tempo de internação. Ele ficou no 

hospital durante quinze, afirmando que 

Foi tudo bem. Eu gostei de lá, mas não era pra eu ter gostado que lá é um lugar 

ruim. Não era pra mim ter gostado porque é um lugar que internam pessoas que 

surtam. E também quando eu tive lá eu fumei... não maconha, cigarro. Dei um beijo 

numa menina lá. Gostei porque lá tinha internet. Aqui tem internet só que, só que 

a gente mexe pra fazê coisa errada e eles num confia mais na gente. Comida boa. 

Não tinha que fazer nada. Foi ruim porque eu experimentei coisas que não eram 

para eu experimentar. (...) Cigarro. (e) Porque lá no era o meu lugar. (pausa). E 

já imaginou eu num lugar de pessoas louca? Meu lugar é a soci... na alta sociedade. 

Ou... na sociedade. É... (pausa longa) É isso. 

 

Novamente encontramos um relato cheio de contradições, que são inerentes à própria 

estrutura social que José Miguel faz parte. Estar no hospital foi algo bom, afinal ele pôde 

fumar, beijar uma menina, mexer livremente na internet e a comida era boa. Mas ainda assim 

não lhe é “permitido” gostar daquele lugar, pois a política de identidade disposta sobre ele, 

anuncia-o como moradia da “ralé”, o lugar de repouso da “escória”.  

Jessé Souza (2018) retrata o conceito de “ralé estrutural” para dizer daqueles sujeitos 

que não são vistos como humanos, por desviarem-se do padrão europeizado e capitalista 

produtivo. Preceitua também que as instituições fundamentais – mercado e Estado – são 

justamente aquelas que legitimam relações de dominação ancoradas sobre a ideia do ser 

humano como sujeito produtivo em seus excedentes capitalistas – que são expropriados. José 

Miguel, ainda que não tenha lido as sábias análises de Souza (2018), com maestria nos 

contou o porquê de não poder gostar da instituição psiquiátrica. Ele pertence à alta sociedade, 

ou ao menos a sociedade, ao passo que as violências institucionais defendem em termos 

identitários que aqueles que se fazem sujeitos humanos não podem ser loucos, ainda que a 

normalidade nunca tenha existido concretamente. Desse modo, ser normal é ser 

“europeizado” e produtivo, e essa é apenas mais uma das facetas da violência do Estado e 

do mercado regidos pelo capitalismo.  

Para concluir essa sessão, destaca-se a reflexão de Souza (2018) ao pensar sobre o 

fenômeno da subcidadania: 

Gente e cidadão pleno vão ser apenas aqueles indivíduos e grupos que se 

identificam com a concepção de ser humano contingente e culturalmente 

determinada que habita, de forma implícita e invisível, a consciência cotidiana, a 
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hierarquia valorativa subjacente à eficácia institucional de instituições 

fundamentais como o Estado e o mercado e que constitui o cerne da dominação 

simbólica subpolítica que perpassa todas as nossas ações e os nossos 

comportamentos cotidianos (p. 260). 

 

7.2.4. Ser como mãe 

 

 Durante a entrevista com José Miguel, nos chamou a atenção o uso da descrição sobre 

‘o ser como uma mãe’. Essa representação aparece em diferentes momentos da sua história, 

na tentativa de descrever o tipo de relação estabelecida entre os sujeitos que conviveram com 

ele. 

Brenda (irmã mais velha) foi como uma mãe. Porque ela cuidou de mim. Levava 

pra escola, dava banho... deixava eu faltar de aula (risos). 

Amanda e a Amélia. Quando eu surtei (...) e fiquei internada no hospital 

psiquiátrico, de pessoas doida (...) aí... ela ficou comigo, as duas ficaram comigo. 

E foi como se fosse umas duas mães pra mim. 

 

O cuidado e a permanência traduzem para José Miguel características importantes 

em alguém que pode ser admitido como uma mãe. Mãe, aqui, é uma figura simbólica 

amparada pela objetividade das referências deixadas pela mãe biológica. Para dizer sobre o 

que é ter alguém como mãe, ele diz: 

Pra mim é uma sensação boa. Uma sensação boa e ruim. É uma sensação muito 

boa, né? Porque cê se sente amado. Boa. Porque.... porque... porque... ela... 

apesar...por que eu tenho mania de falar que elas trabalham aqui só por causa do 

dinheiro. Quando eu tô com raiva. Mas não é. Elas mostram carinho por nós. E a 

ruim... é porque elas chamam atenção, negócio assim. E a ruim é porque a tia 

Amélia foi embora e nos abandonou, né?  

Porque no dia que eu tava bêbado... que eu bebi. Pra tentar esquecer a Olívia, pra 

tentar... esquecer os problemas. Eu... eu... cheguei em casa bêbado. Eu... eu... elas 

me colocaram direto para eu tomar banho. Aí eu... eu lembro mais ou menos 

daquela cena, é... mas não foram elas que me deram banho, não. Foi a Tia Paula. 

Tia Paula e a Tia Luisa. É... ela me deram banho, aí.. aí.. é... eu peguei e... tomei 

meu banho e deitei. Tava sentindo muito sono.  

A Paula, a Amélia e a Amanda (são como mães) porque... porque nos momentos 

mais difíceis era elas que esteve comigo. Eu não vou falar que a Olívia eu considero 

como mãe, porque ela não tem nem idade, né? Ela também foi uma parte muito 

importante da minha vida.  

 

Durante o processo de análise da narrativa, busca-se, considerando o rigor 

metodológico do encontro provido pela investigação qualitativa, interpelar sobre os sentidos 

das palavras, ou seja, sobre a simbologia dos signos. José Miguel teceu diversos arranjos 

linguísticos ao narrar sua história, o que viabilizou a construção de uma análise com 
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múltiplas referências e diferentes vias de reflexão. Ao tomarmos a primeira descrição sobreo 

que é ter alguém como mãe, observamos que essa é descrita como uma sensação boa. 

Pensar no lugar de ser como algo/alguém enquanto uma sensação, reflete uma das 

vias de análise possíveis acerca dos laços de significado formados. Ser como algo/alguém, é 

ser uma cópia quase fiel, é quase ser, pois há um furo perceptivo. É como uma imagem 

figura-fundo, na qual, dependendo do foco direcionado, pode ser visto uma coisa ou outra, 

mas por ser visualizável as duas possibilidades, sabemos que nenhuma delas é o retrato 

fidedigno do objeto. Se pensarmos na clássica imagem do pato e do coelho36, saberemos 

após ter visto as duas representações possíveis, que a figura não retrata nem o pato nem 

coelho, mas a ideia de poder ser as duas representações e ao mesmo tempo nenhuma delas. 

Por isso, questionei a José Miguel se ser como mãe é o mesmo de ser mãe e ele afirma que: 

Alguns casos sim, outros não. Alguns casos... tipo, no caso da minha irmã Brenda, 

é sim! No caso das outras pessoas, não. Porque não são do meu sangue. Eu não 

sinto totalmente à vontade. (quando é do mesmo sangue) cê tem uma metade da sua 

mãe perto de você. 

 

 A consanguinidade faz com que o ser como mãe transforme-se em mãe, ainda que se 

tenha apenas a metade. Mas os outros vínculos não podem ser nem mesmo a metade do 

materno, apesar de serem parecidos, pois não possibilita sentir-se totalmente à vontade. 

Deparar-se com esse debate a partir da fala de José Miguel é um ponto fundamental para se 

pensar a lógica estruturante do abrigo e as práticas desempenhadas pelo Estado e pela 

sociedade frente à desigualdade social, a desassistência e o acolhimento institucional.  

 Almeja-se criar nas unidades de acolhimento um contexto de semelhança àquele que 

caracteriza o convívio familiar. Desde a sua estrutura física até os modelos de relação 

dispostas, busca-se a semelhança com o estilo familiar tradicional, sendo que na instituição 

o “pai provedor” é o Estado e a “mãe cuidadora” as funcionárias da instituição. Contudo, a 

primeira incoerência se denuncia pelas instâncias sociais organizadoras que, ao buscar criar 

um ambiente familiar, utilizam do afastamento da família de origem como umas das 

primeiras alternativas para crianças e adolescentes que estão em contextos de violação de 

direitos. Segundo a Lei da Adoção, atualizada em 2017, o afastamento da criança da família 

de origem é a sétima de um total de nove medidas protetivas37 possíveis frente a cenários de 

violação de direitos. Contudo, como demonstra Moreira (2014) em sua pesquisa: 

                                                           
36 Para uma melhor compreensão, figura está representada no anexo VI. 
37 As medidas propostas são, respectivamente: I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo 

de responsabilidade; II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; III - matrícula e frequência 

obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; IV - inclusão em serviços e programas oficiais 
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a medida de acolhimento institucional (a sétima em um rol de nove medidas) é muitas vezes 

a primeira a ser tomada, seja em razão da situação extrema na qual se encontram as crianças 

e os adolescentes no momento em que são abordados, ou pela dificuldade de conexão entre 

os diversos equipamentos componentes da rede de assistência. Esses componentes 

deveriam prover a família para a preservação da convivência familiar. Há também os casos 

nos quais os operadores da rede de proteção imaginam que a retirada dos filhos de casa é, 

de certo modo, “um susto” suficiente para que a família mude a sua conduta (p. 32). 

 

Nesse sentido, rompe-se com os vínculos familiares de origem e projeta-se a criação 

de outros que são artificiais. A instituição precisa se fazer como casa, os funcionários como 

familiares e as relações como fraternais. Mas tudo fica, como qualificou José Miguel, como 

uma sensação boa, a qual não pode ser completa, pois não há uma materialidade segura como 

o sangue que nos permita estar totalmente à vontade. 

A instituição de acolhimento é, por isso, em sua estruturação política um ato de fala 

performativo. Austin (1990) instaura o conceito de performatividade e o explica enquanto 

uma aposta. O autor afirma que os proferimentos se constituem primordialmente com os 

proferimentos performativos. Emitir um proferimento constatativo (isto é, proferi-lo como 

uma referência histórica) é fazer uma declaração. Emitir um proferimento performativo é, 

por exemplo, fazer uma aposta (p. 25). Sendo assim, os atos de fala performativos, dependem 

de certas circunstâncias para sua realização.  

Para exemplificar como o dizer algo implica em fazer algo e, por isso, se torna 

performativo, Austin (1990) recorre as declarações/acordos matrimoniais “Eu aceito...”. A 

partir dessa declaração ele demonstra as vias de malogro possíveis, tendo em vista que 

utilizamos das palavras como mecanismos de aposta para situações desconhecidas. 

Arriscamos em dizer poder sustentar nos atos de fala performativos, sem reconhecer 

completamente as circunstâncias implicadas nesse processo. 

O retrato sobre os atos de fala performativos se encontra também com o ato de fala 

de fazer da instituição como família. Este é um ato de fala que já se malogra na sua 

constituição, pois é proferido como ideia translúcida e não é refletido sobre as condições que 

poderiam assegurar a aposta preferida. As relações sociais e os espaços se estruturam, então, 

pela lógica do “como se fosse”, este é um sinônimo anacrônico, distorcido e confuso. São 

imagens não constatativas, um tipo de performatividade malograda, que resguarda a priori, 

                                                           
ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente; V - requisição de 

tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; VI - inclusão em 

programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; VII - 

acolhimento institucional; VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar; IX - colocação em família 

substituta. 
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uma ação frente ao seu proferimento que não pode ser concretizada posteriormente, levando-

o a uma recusa ou falseamento prático da atividade de ser ou agir em consonância com o que 

é declarado.  

O projeto é, então, malogrado porque não pode ir além dos limites institucionais38. 

Como exemplo, pode ser pensado o processo de desligamento do adolescente ao alcançar a 

maioridade. Quando chega esse momento, deve-se ir embora e, na maioria das vezes, não 

será mais possível estar com aqueles que pareciam ser família. Nesse sentido, encontra-se 

com a questão: como humanizar o acolhimento sem torná-lo falso por criar um ambiente e 

relações que se assemelham a uma expectativa do que seja família, mas que se frustra na 

possibilidade de atuar em tal papel? 

Por fim, José Miguel me conta o que é ser como mãe, dizendo que significa 

Cuidar, saber ouvir, saber xingar. Saber xingar no momento certo. Saber ouvir no 

momento certo. Isso para mim que é mãe.  

 

Ser mãe é, portanto, algo que se constitui em relação. É um projeto dinâmico, 

completamente dependente dos seus atores. Por isso, na possibilidade de ter alguém como 

mãe, José Miguel ensaia o personagem de ser como filho, mas também é barrado pelo “como 

se fosse”. Para que não malogremos na performatividade dos atos de fala necessários a 

existência humana, que passemos a construir estratégias de não rompimento dos vínculos, 

os quais garantirão os direitos dos sujeitos humanos – crianças, adolescente e adultos. Que 

possamos ir até a estrutura dos problemas sociais emergentes, ao invés de apenas remediar 

os danos da “deterioração” aparente com instâncias supostamente provisórias. 

 

7.2.5. A lembrança paterna... 

 

As lembranças da mãe biológica são vivas e frequentes na fala de José Miguel, 

contudo, quando o assunto é o pai biológico, ele relata: 

Meu pai é um vagabundo, né? Eu... Eu... não lembro nem dele. Num sei nem qual 

que é o nome dele. O único que eu lembro, que eu considero como pai é o Otávio 

(ex-padrastro). É... ele pra mim foi muito importante também. Porque apesar dele 

mexer com droga, ser viciado em crack, esses negócios assim. Ser o dono da boca 

lá de Y. Ele... ele nunca faltou com respeito comigo nem com a minha irmã. Nem 

com as minhas duas irmãs. Ao contrário, sempre gostou da gente. Nunca bateu na 

minha mãe. Pelo o que eu saiba, não. E... o que me admira num homem, o que eu 

quero pra mim, que eu quero ser um homem, um homem do jeito que eu te falo 

                                                           
38 No anexo VII encontra-se um quadro esquemático sobre os limites institucionais considerando os malogros 

da performatividade familiar.  
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agora. Um homem que não bate em mulher. Aquele homem que... que... escuta mais 

as mulheres, que escuta mais os próximos. É... que num... que... que não pensa só 

em si, pensa no próximo também. Isso que eu gostaria de ter numa figura paterna, 

uma figura pra mim. Esse nunca bateu na minha mãe, não. 

  

A figura paterna foi construída por José Miguel a partir da relação com um dos 

padrastos que ele teve ao longo da vida. O pai biológico não é tido como pai, já que não se 

lembra nem mesmo do nome dele. Os significados dos vínculos familiares são, então, 

construídos a partir de trocas de afeto e respeito. Além da segurança e respeito encontrados 

na relação com Otávio, esse também pôde ensinar para José Miguel sobre o “homem ideal” 

e a ajudá-lo a formular, em termos do desempenho do papel social masculino, o tipo de 

homem que ele queria ser. Ele não quer usar da violência que diversas vezes foi usada contra 

ele, não quer barrar a escuta das mulheres, a qual por vezes lhe foi negada. Também não 

quer pensar apenas em si mesmo, para que o egoísmo das relações meritocráticas e 

competitivas não o oprimam mais. Ser homem, sugere ser aquele que passa a ter a força de 

resistência necessária para lutar contra as violências físicas e simbólicas sofridas por ele.  

 Nesse contexto, José Miguel nos conta sobre um personagem que ainda está a ensaiar, 

este é o do sujeito-transexual-em-processo. Na sequência da narrativa, conheceremos as 

experiências anteriores ao reconhecimento enquanto sujeito transgênero e a vivência de um 

processo de transição, como sabiamente ele pôde conceituar.  

 

7.2.6. A sexualidade e experiências vividas  

 

 Quando foi iniciada a primeira entrevista com José Miguel, eu e ele fomos para uma 

sala da instituição que funciona como uma sala de estudo, nela se encontravam livros 

didáticos e obras literárias expostas. A sala é pequena e tem uma mesa com duas cadeiras, 

que utilizamos para poder conversar. Ainda há nela uma janela e uma porta. Quando 

entramos na sala, José Miguel prontamente fechou a porta, e antes que eu lhe dissesse 

qualquer coisa, ele começou dizendo que eu iria me assustar com o que ele teria para dizer. 

Ao questioná-lo sobre  o porquê de ele ter dito isso, ele relata que seria devido às questões 

de sexualidade e perguntou: “Cê não vai deixar de ser minha amiga, não? Que a Olívia 

parou de ser minha amiga por causa disso”. Eu confirmei a ele que nós não romperíamos a 

nossa amizade por essa razão e que eu estava ali para ouvir tudo o que ele quisesse contar 

sobre ele.  



95 
 

 Ele iniciou contando sobre sua história anterior ao acolhimento, que foi narrada no 

início desta seção. Em um segundo momento, deu continuidade à narrativa sobre as questões 

da sua sexualidade:  

Eu já fiz sexo. Com homem quando eu tinha... quando eu tinha... seis ou sete anos. 

Com homem já mais velho do que eu. E... e já fiz sexo também com mulher. Pra 

mim... pra mim é... é... (pausa longa). No homem... no... no... quando eu tive relação 

com homem, eu senti dor. E com a mulher eu senti prazer. É meio estranho, né? 

Com homem... com homem eu não senti só dor. Era meio estranho vê aquela parte, 

aquela parte íntima do homem, sendo que eu só tinha visto, só tinha visto de criança 

pequenininha e, e... e de... que eu tomava banho com minha mãe. Então pra mim 

isso era meio estranho. É isso. 

(Com mulher) - Aí eu já tava... aí eu já tava na minha área, né? Por incrível que 

pareça, eu seduzi a pessoa. (pausa) E ela também. Na primeira vez, ela que me 

seduziu. Aí... aí... aí eu peguei, aí eu peguei e já tinha visto muitos homens 

seduzindo as mulheres, esses negócios assim. E... e peguei e fiz a mesma coisa. Aí 

deu no que deu.  

 

 Ao narrar sobre suas experiências sexuais, José Miguel conta primeiramente sobre a 

precocidade das mesmas, sobretudo, na sua relação com outro homem, visto que ela ocorreu 

entre seus seis e sete anos. José Miguel disse que os atos sexuais empreendidos não lhe foram 

forçados. Afirma, ao contar sobre essas experiências que: “ninguém nunca me forçou a fazer 

nada, né? Porque eu sou um tipo de pessoa que... que... nenhuma pessoa me intimida”. 

Apesar disso, justifica-se dizendo que não contaria o nome das pessoas com as quais teve 

essas relações porque as prejudicaria. Portanto, ele sabe que não se pode dizer, por terem 

sido atos criminais e por mais que diga que não foi forçado, como se pode entender que não 

houve violência, ainda que esta seja no intuito de enganar e conduzir aquele que se 

apresentava mais frágil a ações que poderiam lhe trazer danos?  

A relação sexual com outro homem é narrada acerca dos seus sentidos com uma 

profunda sensibilidade e simplicidade. José Miguel nos relata que sentiu dor e que se 

assustou. Ele não estava preparado para ver e perceber os fenômenos associados a essa 

relação sexual. Foi violentado. Na relação com mulher ele pôde sentir prazer, a relação 

provavelmente não foi invasiva, e a visualização dos órgãos sexuais já não lhe era estranha. 

Além disso, nessa relação ele pôde ser reconhecido como aquele que seduz, ou seja, que 

produz interesse/desejo em um outro.  

Está claro que no fluxo das nossas relações cotidianas, percebemos aspectos sobre a 

nossa identidade-metamorfose. Como afirma Mead (1934), uma pessoa é uma 

personalidade porque pertence a uma comunidade, porque incorpora as instituições da 
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comunidade em suas condutas (p. 162). Neste sentido, ao dizer sobre como essas 

experiências foram significadas, José Miguel relatou: 

Ajudou a descobrir quem eu sou... a orientação sexual minha, mas... isso também 

atrapalhou que, porque... atrapalhou em algumas coisas porque não era a hora 

deu ter conhecido aquilo. Não era a hora deu ter experimentado aquilo. Ainda 

tinha... eu tinha que viver minha infância ainda. Aí eu parti logo da infância... pra 

fase adulta. Você entendeu, né? Porque mais uma vez eu deixei acontecer. Era 

inexperiente. Num tinha experiência na... nessa parte de maldade, de não ter 

maldade. É... isso. 

 

A relação sexual com o homem lhe possibilitou uma via de reconhecimento violenta, 

que o colocou em uma posição de pessoa oprimida e dominada. Em outros momentos, essa 

relação violenta também pôde ser experimentada ao ver as marcas sofridas no corpo e na 

história da mãe devido a presença de certos homens enquanto parceiros. Em contrapartida, 

a experiência sexual com a mulher, não lhe permitiu apenas sentir prazer, mas também ser 

reconhecido e, então, poder se representar enquanto um sujeito desejável. Frente ao relato 

de tais experiências, José Miguel as qualifica como aquelas que o auxiliaram a descobrir 

quem ele é, e, assim, nos conta sobre como ele se representa hoje e o seu planejamento frente 

a essa descoberta: 

Eu sou uma pessoa que é transexual. E que não identifica no corpo de um... de uma 

mulher. (Pausa). Futuramente penso em tirar os seios. 

Eu só vou tomar hormônio. Porque eu já até conversei com meu médico, pra que... 

para que... ele... ele... porque eu queria ter uma barba igual a dele. Aí eu vou, eu 

vou começar a tomar... não agora. Porque eu tô aqui dentro e eu não posso fazer 

isso. Depois que eu saí daqui eu vou começar a tomar um remédio que prepara 

meu... que vai preparar minhas células pra receber o hormônio. 

 

Ao sair do abrigo, ele dará início à terapia hormonal, mas somente quando sair do 

abrigo. Sabemos que as temáticas acerca da sexualidade, principalmente quando se diverge 

de uma regulação social clássica, são tratadas na sociedade como problemas e assuntos 

barrados. Deste modo, as instituições, enquanto dispositivos de manutenção da ordem social 

– apesar de serem potentes para transforma-los – sustentam no interior das suas práticas 

discursos e ações que reforçam os dogmas da vida em sociedade, marcados pelo moralismo 

cego, uma vez que regula os corpos, mas não transforma o convívio e/ou minimiza o 

sofrimento. Aparece, por isso, mais uma das expressões da política de identidade 

manifesta na instituição, que é proposta de forma ideológica para a manutenção de uma 

determinada realidade instituída, não possibilitando a expressão da subjetividade 

individual (Lima, 2010, p. 187). 
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No decurso da narração sobre as questões da sexualidade, José Miguel acrescenta 

que “não foi fácil, porque várias pessoas se afastaram de mim”. A dimensão do preconceito 

sobre aquele que apresentam um estigma de origem39 (Goffman, 2014) persistem até a 

atualidade, sofrendo até mesmo retrocessos quando os movimentos políticos partidários 

optam por utilizar das minorias enquanto ferramenta de denúncia das mazelas sociais, ao 

invés, de recorreram aos motores da desigualdade, como o mercado financeiro. Passam, 

então, a tratar o discurso de igualdade como um elemento perigoso, já que entendem que foi 

a aceitação irrestrita das diferenças que destitui a “moral social” e fez com que a sociedade 

decaísse. Mas sabemos que essa oposição à diferença não é um elemento novo, como  

Crochík elucida (2011): o preconceito diz mais respeito ás necessidades (e medos) do 

preconceituoso do que às características de seus objetos (p. 14). Assim, criamos bodes 

expiatórios na tentativa de ludibriar nossas angústias, mas o único (in)sucesso que se 

encontra é o de se tornar o ator que sustenta a violência, o sofrimento e as mazelas sociais.  

Ao narrar sobre o afastamento decorrente da assunção da sua sexualidade, José 

Miguel demanda uma pausa na narrativa para poder explicar sobre as diversas pausas e 

reticências que compõem sua narrativa: 

É que... é... descobri minha sexualidade não foi fácil, porque várias pessoas se 

afastaram de mim. Uma delas foi a Olívia, a Maria que é amiga da Olívia. A Maria. 

(pausa) E... e ela pegou... e... desculpa tá falando eeeee... é porque o efeito do 

Haldol faz isso.  

 

Durante a primeira entrevista com José Miguel fiquei aflita, confusa e preocupada 

em como conseguiria organizar todas as suas falas, sentimentos, emoções. Desde esse 

primeiro momento já estava clara a disposição dele em oferecer mais do que só palavras 

(signos), ele me transmitia sentidos (símbolos). Os atos de fala necessários para a relação 

pesquisador-pesquisado que foi estabelecida transcendiam uma rede de significados formais 

e estritamente lógicos. Percebi, então, que seria necessário recorrer às considerações sobre a 

memória e sobre como decidimos dizer algo. As pausas incessantes e demoradas foram, no 

começo, intervalos de angústia. Eu me questionava se era necessário introduzir perguntas, 

repetir o que ele havia falado para poder dar sequência à narração, ou se eu deviria 

permanecer calada. Entendi, ao longo do processo, sobretudo pelos direcionamentos dados 

                                                           
39 Como estigmas de origem moral, qualificam-se aqueles destacados por Goffman (2014) como derivados de 

uma identidade social virtual que imputa - as culpas de caráter individual, percebidas como vontade fraca, 

paixões tirânicas ou não naturais, crenças falsas e rígidas, desonestidade, sendo essas inferidas a partir de 

relatos conhecidos de, por exemplo, distúrbio mental, prisão, vicio, alcoolismo, homossexualismo, 

desemprego, tentativas de suicídio e comportamento político radical (p.14) – a sujeitos que desviam de uma 

expectativa pressuposta aos normais. 
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por José Miguel, como também pela possibilidade de me encontrar com ele enquanto o 

ouvia, que em alguns momentos era necessário que eu repetisse, porque devido à alta 

dosagem de medicação, ele apresentava uma significativa diminuição de sua capacidade de 

direcionar a atenção. Em outros momentos eu precisava questioná-lo, de modo a auxiliá-lo 

na construção dos contornos da história e para que, frente aos meus limites de conhecimento 

da concretude vivida por ele, ele pudesse completar as lacunas abertas no nosso movimento 

dialógico. Contudo, em diferentes momentos foi necessário ouvir José Miguel no silêncio. 

O momento de fala destacado acima diz de um desses períodos. Nele, o ato de esclarecer as 

pausas que outrora me angustiaram, trouxeram à luz a sensibilidade do silêncio comunicativo 

permanente em nossas entrevistas.  

José Miguel poderia agora se calar, poderia dizer por que esquecia, poderia dizer que 

tomava muitos medicamentos, que já "surtou", e ainda assim saber que isso não diz tudo 

sobre ele. Talvez, e espero que sim, ser narrador da própria história, assumir tal 

protagonismo, possibilitou um caminho alternativo para sua construção identitária, um 

percurso de emancipação.  

A sua história continua, agora narrando sobre sua sexualidade e as experiências 

associadas a ela: 

Pra mim não foi fácil... porque as pessoas me olhavam com jeito de olhar desprezo. 

Eu não sabia o que que ía acontecer comigo. Se elas iam me aceitar, se não iam. 

(Mas) Ah, as vezes tem sido fácil porque eu me sinto... eu me sinto feliz. Eu me sinto 

feliz com... com... com... eu tenho sentido muito feliz, muito feliz comigo mesmo. As 

vezes eu tenho me sentido muito feliz comigo mesmo. Porque tenho andado 

conversando com o T. Através do face. Cê pode tá achando que é, que é... aquele 

negócio assim de face alguma coisa lá (fake), que as pessoas fingem que é uma 

pessoa... Né não. Né não porque... porque... porque... (pausa). Ah, o porque eu não 

sei te explicar, mas é... eu tenho andando conversando com ele, tenho... eu tenho 

sentido... um... alguma coisa dentro de mim que diz assim... cê tem que colocar 

mais pra fora o que cê sente. Não, não é explosivo, essas coisa assim. Tem que 

colocar é... pra dentro. Pra fora, desculpa. Pra fora o que que cê pensa, que que 

cê quer pro seu futuro. E... um dos meus objetivos, eu sei que isso aqui que eu vou 

falar não tem nada a ver com o que eu vou falar agora. É... um dos meus objetivos 

é começar a malhar.  

 

A finalização do instante em que José Miguel narra sobre sua sexualidade, 

circunscreve as barreiras e os alívios encontrados nesse percurso. Apesar de ser difícil, 

devido ao desprezo, ele também se sente muito feliz e que precisa colocar para fora o que 

pensa e deseja. Ele relata que tem se preparado para encenar um personagem trans, que 

projeta amar e ser amado. Permanece se arriscado nas tentativas de atuar como um homem, 

mas enfrenta os olhares do outro que o veem de um modo disforme. Mas, se ele ensaia um 
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personagem em anamorfose, só poderão compreendê-los aqueles que abandonam a 

convencionalidade, os roteiros, e entendem que as transformações do ator são partes 

inexoráveis e permanentes na trama. Como ensina Almeida (2005): 

A anamorfose também pode ser pensada a partir de um outro registro, o dos 

projetos individuais/particulares que se antepõem aos modelos identificatórios 

estabelecidos, ou seja, do registro daqueles projetos que enunciam a possibilidade 

de autonomia e de realização pessoal/grupal. Se, do ponto de vista preestabelecido 

(do sistema, portanto), eles podem ser vistos como aberrações, inversamente, do 

ponto de vista dos sujeitos de projetos emancipatórios, os modelos que lhes são 

propostos (impostos) surgem como deformações (anamorfoses) das imagens de si 

idealizadas, projetadas, deformações estas que alucinam e provocam incertezas, 

mal-estar, insatisfações (p. 108-109). 

 

7.2.7. O processo de transição: mudar, pensar em mudar e pensar em continuar 

mudando 

 

Ao contar sobre sua sexualidade, José Miguel afirma que desde a infância ele está em um 

processo de transição e explica que esse processo consiste em: 

É... processo de mudar, de mudar, de pensar em se mudar ou de pensar em 

continuar sendo a mesma pessoa. É meio confuso, né? Porque ó... Se eu for José 

Miguel... as pessoas vão me criticar. Talvez eu não vou ter emprego. Porque as 

pessoas olham muito o jeito das outras pessoas se vestir. É... se eu for Maria, eu 

vou tá sendo infeliz.... porque, porque... (pausa) ah, eu não sei te explicar, não. 

As pessoas acham que eu não tenho opinião própria. Só que eu tenho. Elas acham 

que o meu inconsciente não tem opinião própria, mas o meu consciente tem. Só o 

meu inconsciente que não tem. E é isso? 

(Quando era criança...) as pessoas perguntavam assim, que sempre andava, 

sempre fui o machinho. Sempre andei na rua só de bermuda, de descalço, sem 

blusa, cabelo solto. As pessoas perguntavam se eu era... e eu sempre tava no meio 

dos menino. Nunca tava no meio das menina. E as pessoa perguntava se eu era 

menino, menina e eu não falava nada. 

(Hoje) Eu falo que eu sou menino. Que eu nasci no corpo de uma menina, mas que 

eu me considero como menino. (Sou) O José Miguel que é transexual. Qué dizê. 

Ainda, por enquanto não sou transexual, não. Porque eu não me transformei ainda 

não. Sou homossexual.  

 

A genialidade de José Miguel se demonstra nesse novo instante em que ele esclarece 

sobre como tem enfrentado as questões relacionadas à própria sexualidade. Ele está em 

processo de transição, no qual ele pensa em mudar, muda e pensa se continuará mudando. 

É pura metamorfose, e, por também ser resistência, faz-se em emancipação.  



100 
 

E em suas transformações, vivenciou após múltiplas e persistentes solicitações, a 

autorização para cortar o cabelo40, deixando-o bem curto. Sobre esse fato ele faz apenas uma 

menção, mas bastante significativa por considerarmos o reconhecimento social como um 

fenômeno coparticipante na constituição da identidade e, por conseguinte, das formas de 

representação do sujeito. 

Pra mim foi uma mudança radical, né? Significou muita coisa. Eu me sinto mais 

bem... as pessoas quando me vê na rua falam: Ô, José Miguel! Eu fico feliz. Me 

sinto um pouco completo. 

 

7.2.8. O presente... 

 

Minha mãe foi destituída. Atualmente eu tô no... eu tô no... Cadastro de Adoção 

Internacional. Eu sei que... que... é... é... tem um cadastro de adoção nacional, que 

é feito só no Brasil, e tem um internacional. E eu fui pro internacional. Eu e minha 

irmã Ana. Aí... aí ela pegou e...aí eles tão tentando de qualquer forma fazer com 

que ou eu volte pra minha irmã Brenda, porque ela tá saindo da cadeia. 

 

José Miguel comtempla, atualmente, a lista de cadastro para adoção internacional. 

Hoje, com seus quinze anos e com uma história carregada de marcas, a adoção é uma da 

(im)possibilidades oferecidas pelo sistema de assistência social. Há sempre um ideal social 

sobre quem adotar – privilegiando geralmente crianças mais novas, heteronormativas e 

dóceis. Mas José Miguel não cabe nesse enquadramento, pois hoje ele já é adolescente, 

homossexual e (re)ativo. Ele representa, por meio de sua própria existência, uma forma de 

denúncia das contradições sociais e uma forma de resistência, que revela os engodos que 

tentam justificar a desigualdade estrutural produzida pela sociedade, essa que é a mesma que 

reprime e nega sua própria condição de ser no mundo. Assim, tentam de qualquer forma 

fazer com que ou eu volte para irmã, pois o abrigo é lugar “provisório”. 

Sobre “o hoje”, ele ainda acrescenta: 

Ah eu tenho vivido um dia de cada vez, né? Porque... pra mim não é fácil ser uma 

pessoa que eu tô sendo hoje. Uma pessoa desobediente, sem educação, sem limite. 

E tudo isso é culpa minha. Não é que eu tô escolhendo, as circunstâncias tão 

fazendo com que eu escolha. Porque eu sinto falta de conversar com alguém assim, 

igual eu converso com você. Eu sinto falta de sair, pra... pra poder ter aquelas 

                                                           
40 Na primeira entrevista com José Miguel ele tinha cabelos compridos, mas sempre estava com ele preso. 

Queixava-se comigo durante o tempo que passávamos na instituição sobre a vontade que ele tinha de deixar o 

cabelo bem curto, mas que ainda não havia recebido autorização dos responsáveis. No segundo momento de 

relato da história de vida, José Miguel estava com o cabelo cortado como ele tanto almejava e relatou sobre 

seu sentimento e metamorfose vivida. Destaca-se que nesse ponto específico os períodos de observação 

participantes contribuíram para as formas de compreensão da narrativa.  
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brincadeiras, igual eu tinha com o Gustavo (esposo da Olívia), com a... com a... 

Olívia. Que a gente brincava de balão de guerra d’água.. 

É... É... fui agressivo de dois anos e meio pra cá, atualmente. Porque a situação 

fugiu do meu controle. Eu não consigo mais controlar eu mesmo. Eu acho que por 

causa da situação, né? Deu não ter visto muito minha mãe. De ter vivido, passado 

a minha infância longe dela. (E também) Porque eu não tô jogando a culpa, eu não 

tô jogando tudo pra cima Olívia, não. Nem pra cima dela, nem pro esposo dela. 

Mas eu acho que o que me continha, me continha e... fizesse com que eu seguisse 

um dia de cada vez, que eu levantasse um dia de cada vez com a cabeça erguida, 

era a Olívia e o esposo dela. Porque eles completavam um vazio aqui dentro de 

mim que ninguém jamais completou, nem quando eu tava com a minha mãe. (um 

vazio) Que sente falta de... de conversar coisas do dia-a-dia. Conversar sobre 

brincadeiras, sobre... sobre... como que fala gente? Sobre... sobre isso. Que a 

Olívia foi muito importante para mim.  

 

 Atualmente, José Miguel vivencia a dor da perda de amigos e em seu corpo e ações 

desempenhadas por ele expressa a revolta das rupturas que lhe ocorreram ao longo da vida. 

Hoje ele tem sido alguém que sente a falta. Contudo, essa não é de recursos materiais ou 

acesso à saúde e à educação, mas a falta de afeto. Falta de ter alguém para conversar, para 

brincar. Falta de alguém que possa permanecer. A partir da importância dessa constatação, 

como as políticas públicas de saúde, educação, assistência social e outras poderão atuar em 

rede para a criação de estratégias que possam solucionar a questão da vulnerabilidade do 

afeto? Esse ainda é um tópico para se investigar, contudo, vislumbra-se que se oferecermos 

o cuidado à família, compreendendo-a em suas múltiplas composições e abarcando todos os 

seus membros, poderemos passar a cuidar melhor dos sujeitos humanos. Levando em 

consideração que o não-rompimento dos vínculos pela estruturação de intervenções de base 

– quando o problema ainda não é latente – garante maiores chances de êxito nas propostas 

de cuidado e proteção integral.  

 

7.2.9. O projeto para o futuro 

 

 Ciampa (1987/2005) destaca que a identidade-metamorfose-emancipação se 

constitui no tempo, por isso ela é tanto o presente, quanto o passado e o futuro. Por isso, 

realizou-se no final da pesquisa a questão sobre o que José Miguel planeja para o futuro, que 

relata: 

E... E... E... penso futuramente em ser uma pessoa melhor, que minha sempre dizia 

pra mim não ser igual ela. Pra me ser sempre uma pessoa melhor, que ela não 

queria isso pra mim, nem pra minha irmã Ana ela sempre falou isso com nós três. 

Eu... Eu... Ana e a Brenda. Só que a Brenda não conseguiu e foi por esse caminho. 

É isso.. 
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 Para o futuro, ele projeta ser alguém melhor. Como já era esperado, José Miguel não 

se contenta em ser hoje uma pessoa “rebelde”, modo como ele é descrito pelos outros que 

convivem com ele. Por isso, ele acrescenta sobre o que representa ser alguém melhor: 

 

Eu quero ser um T da vida. Um cara bonito, charmoso, galã. Que todo mundo 

chega e Oh... ah, aquele dali eu quero ficar (...) ser educado... ser... ser... maduro. 

Isso eu tô falando que eu acho, que eu acho dela. Dele. É... ter perseverança. (pausa 

longa).Ter boa forma, né? Claro, né? Que pra ser homem tem que ter boa forma, 

por isso que eu tô ó (fez um sinal de trancando a boca). É... aí ele começou a tomar 

hormônio com... com 14 anos, aí ele pegou e... e... ai ele pegou e... e começou a 

tomar bomba, que é o que eu vou tomar. (E eu quero) Poder namorar meninas 

bonitas. (pausa longa). Ser ator. Modelo. 

 

O projeto expressa em sua constituição a possibilidade de ser alguém passível de ser 

chorado (Butler, 2015). Uma pessoa bonita e admirável. Um T da vida, em referência ao ator 

transexual que tanto admira.  

 

7.2.10. A finalização de um instante de uma narrativa de metamorfose em busca de 

emancipação 

 

Para encerrar o último período de conversa direcionada para pesquisa que tivemos, 

pergunto a José Miguel se ele gostaria de acrescentar algo à sua história, e ele responde: 

Sim. Porque eu esqueci te falar que gosto... o que eu mais gosto de fazer é aprontar 

entre amigos, é... (pausa). Andar de cavalo, andar de skate. Eu gosto de coisas 

radicais. Gosto de cantar, gosto de música. E colocar que eu amo muito a todos. 

 

 Apesar de todos os olhares de desprezo lançados sobre José Miguel, o recado que ele 

quer deixar para a humanidade ao contar a sua história é o de que ele ama muito a todos. Ele 

não é tão estranho ou assustador como imaginava que eu o veria quando decidiu me contar 

sobre a sua história. Ele tem sido um sujeito humano em metamorfose. Um sujeito radical, 

em seus gostos e formas de resistir aos enquadramentos sociais de regulação das inúmeras 

possibilidades de existência. 

Por fim, agradeço a José Miguel pela disposição em compartilhar sua história e 

reitero que após organizar todas as falas, a partir dos complementos realizados no processo, 

eu o entregaria uma versão impressa para que ele pudesse guardar. Ele então responde em 

tom gentil e seguro: “não! Foi um prazer meu”. 
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8. Considerações Finais 

 

 Uma sentença antiga, outorgada a Galileu Galilei, proferia que a única finalidade da 

ciência está em aliviar a canseira da existência humana. Seguindo esse pressuposto, foi 

construída a pesquisa descrita e analisada. Como um dos objetivos ético-políticos dessa 

pesquisa foi o dar voz aos silenciados, compreendo que foi possível dar um primeiro passo. 

Enquanto ainda entrevistava José Miguel, em um certo momento, ele fez uma pausa e disse: 

Só te fazer uma pergunta. Depois cê passa esse... esse papeis todos aí pra mim? É 

porque é importante, é importante pra mim porque eu tô escrevendo, tô escrevendo 

naquele livro lá que eu te mostrei a minha história. (...) porque senão eu não vou 

conseguir elaborar uma... elaborar tão elaborado que nem cê elaborou.  

 

Essa solicitação de feita por José Miguel já estava garantida desde o início do 

processo, mas ouvir o pedido ser reafirmado enquanto realizávamos longas entrevistas, 

ratifica o projeto teórico escolhido para a compreensão da identidade – narrativa das histórias 

de vida, pois demonstra que é em movimento que nós representamos enquanto um sendo, 

como também anuncia a produção científica como uma via de transformação social. 

Rememorando o pragmatismo político de George Mead, identifica-se que foi possível 

produzir uma consequência prática dos conhecimentos produzidos ao longo desta 

investigação, pois a Psicologia Social Crítica enquanto campo científico-ético-político 

precisa estar estruturada por uma práxis, na qual teoria e prática atuam conjuntamente em 

prol da anunciação-resistência-superação das contradições sociais.  

Observou-se ainda que a disposição técnica e operacional dos serviços que oferecem 

acolhimento institucional a crianças e adolescentes pôde ser compartilhada e desenvolvida 

nessa pesquisa. Constata-se também, como objetivo alcançado, que o cuidado – não apenas 

de preservação, mas de transformação da identidade – aliado à valorização da história de 

vida foram de fato construídos ao longo da pesquisa. Apesar de não ter sido um objetivo 

direto da pesquisa, observei que o narrar da história possibilitou a José Miguel refletir sobre 

suas vivências e projetos futuros.  

Deste modo, os resultados e reflexões viabilizados pela descrição e análise da história 

de vida de José Miguel, incitam o desenvolvimento de novas políticas públicas, sobretudo 

aquelas que consideram a equivalente importância tanto o oferecimento e garantia dos 

aspectos objetivos (moradia, alimentação, saúde e educação), quanto aquelesde cunho 

subjetivos (amor, carinho, atenção...). Além disso, implica-se também uma 

responsabilização sócio-política para que tenhamos políticas transformadoras que ofereçam 
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igualdade de condições a todos os cidadãos, visando erradicar estratégias de afastamento do 

convívio familiar. Façamos da política pública uma prática eficaz, em detrimento do uso de 

linguagens que malogram as performatividades.  

Enquanto pesquisadora participante e ativa no processo de construção de dados, 

finalizo a pesquisa transformada. O percurso árduo e ansiogênico foi promotor de 

amadurecimento, reflexão e ação. José Miguel abrilhantou o desenvolvimento da ciência 

psicológica com o seu olhar sobre mundo e me levou a revisitar meu próprio olhar sobre o 

mundo e as contribuições da psicologia à vida humana. Aprendi que todos nós estamos, ou 

ao menos podemos estar, em contínuo processo de transição e ressignificação, isso se formos 

corajosos e nos lançarmos ao desconhecido. Entendo que coragem é construção social, é 

oferta de reconhecimento autêntico, assim como via de metamorfose-emancipação.  

As unidades de acolhimento ainda permanecem com muito desafios, sobretudo, em 

administrar a contradição inerente entre a oferta de alimentação, educação, moradia e saúde; 

e a falta/saudade de carinho e atenção. Reafirmo, portanto, a urgência de pensarmos em 

intervenções de base, as quais qualifico como aquelas que justificam o acolhimento. 

Precisamos nos atentar para a desigualdade social e estrutural e transformá-las. 

Inconformados, lutemos pela igualdade de oportunidade, acesso e oferta. Preservemos laços 

familiares de origem e fortaleçamos os vínculos comunitários, pois se não for possível 

substituir o afeto, não deveria ser outorgado retirá-lo. 

Acrescenta-se, ainda, que frente ao projeto emancipatório, a pesquisa viabilizou o 

reconhecimento de autonomia que pretendia. José Miguel desejou narrar sua história, falar 

sobre si e sobre o contexto sociocultural em que vive. Sua linguagem se tornou instrumento 

de luta e esse registro se faz assim um instrumento histórico para a reforma social. Finalizo, 

então, trazendo à luz da academia científica o brilhantismo de Neil Gaiman (2010) em trazer 

para ficção a concretude negada da realidade; em sua obra “O Livro do Cemitério”, o autor 

narra a vida de “Nínguém” (Nin), um menino que se tornou órfão devido a um assassinato 

direcionado pela ganância humana. Ele cresceu aos cuidados de fantasmas, aprendeu sobre 

um mundo possível após a morte, mas foi instruído, prioritariamente, sobre a potencialidade 

de mover-se e resistir enquanto (e somente) está vivo. 

Havia nos fantasmas a humanidade que faltava nos “humanos”. Eles eram sensíveis, 

afetuosos, medrosos, confusos, seguros, ou seja, possuíam toda a dialética da subjetividade 

humana e sabiam reconhecer o lugar de fragilidade e potência do ser humano. Ler a história 

de “Ninguém”, rememora a vida de tantas crianças e adolescentes institucionalizados (e 

esquecidos) e, por isso, traz a memória a vida de José Miguel. E assim como, para acolher 
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Nin fez-se necessário haver uma morte dos homens convencionais, travemos com esperança, 

inconformismo, inquietação e subversão, a luta pela transformação social, de modo que, 

coletivamente articulados, possamos nos fazer fantasmas – mortos para convencionalidade 

– a favor dos vulnerados.  

Silas tinha trazido a comida de Nin, é verdade, e deixado na cripta toda noite para 

ele comer, mas para Nin esta era a menor das coisas que Silas fazia por ele. Silas 

lhe dava conselhos frios, sensatos e infalivelmente corretos; ele sabia mais que o 

povo do cemitério, uma vez que podia descrever um mundo que era atual, e não 

com cem anos de idade e obsoleto, graças a suas excursões noturnas; ele era 

imperturbável e confiável, estivera presente em cada noite da vida de Nin, então 

Nin tinha dificuldades para conceber a ideia da pequena capela sem seu único 

habitante; acima de tudo ele fazia Nin se sentir seguro (Gaiman, 2010, p. 78, 

grifos nossos). 
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Anexo I – Termo do Consentimento Livre e Esclarecido 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 

           DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA  

               PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA                       

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

PESQUISA: A Constituição da Identidade de Adolescentes que Residem em Unidades de 

Acolhimento Institucional  

Responsável: Júlia Loren dos Santos 

Prezada Colaboradora, 

Está sendo solicitada a você a concessão para que a adolescente ___________________________ 

__________, que está sob a sua responsabilidade, participe desta pesquisa que tem como finalidade 

conhecer a história de vida de adolescentes que moram em unidades de acolhimento institucional.  

1. PARTICIPANTES DA PESQUISA: As participantes dessa pesquisa serão as adolescentes que 

moram na Unidade de Acolhimento Institucional Estrela Dalva. Participarão da pesquisa somente as 

voluntárias que, convidadas a colaborar, concordem.  

2. ENVOLVIMENTO NA PESQUISA: A adolescente que mora na Unidade de Acolhimento 

Institucional Estrela Dalva deverá narrar (contar) livremente sua história de vida, que será 

registrada com o uso de um gravador de áudio e posteriormente será transcrita. Espera-se que ela 

possa nos contar os vários eventos que fizeram com que se ela tornasse quem admite ser e sobre sua 

experiência como moradora da unidade. Lembramos que ela tem a liberdade de se recusar a 

participar e pode ainda deixar de responder em qualquer momento da pesquisa, sem nenhum 

prejuízo. Além disso, é garantido o direito a você, responsável legal, de ficar com uma das vias 

do termo de consentimento. Sempre que quiser, você poderá pedir mais informações sobre a 

pesquisa. Para isso, poderá entrar em contato com a coordenadora da pesquisa. Informamos que, na 

condição de responsável legal pela adolescente, você poderá retirar ou interromper a participação 

dela na pesquisa a qualquer momento que lhe convenha. 

3. RISCOS E DESCONFORTOS: A participação nesta pesquisa pode gerar riscos e complicações 

relacionadas apenas a algum constrangimento que algumas pessoas sentem quando estão fornecendo 

informações sobre si mesmas ou cansaço devido à narração da sua história por um período longo, 

mas todos os cuidados serão tomados para diminuí-los, tais como apoio e encaminhamentos. A 

pesquisadora é responsável por quaisquer gastos que se fizerem necessários (como lápis, borracha, 

caneta, papel, gravador). É garantida indenização em casos de danos, comprovadamente, decorrentes 

da sua participação na pesquisa, bem como o ressarcimento diante de eventuais despesas, com 

recursos da própria pesquisadora. É importante frisar que você também terá total liberdade para 

continuar ou interromper a sua participação na pesquisa. Caso se sinta, em algum momento, 

desconfortável pode solicitar a interrupção da entrevista ou até mesmo, o encerramento de sua 

participação na pesquisa. Os procedimentos utilizados nesta pesquisa seguem as normas 

estabelecidas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, e não oferecem risco a sua 

integridade física, psíquica e moral. Nenhum dos procedimentos utilizados oferece riscos a sua 

dignidade.  

4. CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. O nome da participante não será mencionado em nenhum momento e os 

locais citados substituídos por outros, garantindo o anonimato de sua identidade. Todos os materiais 

produzidos, os áudios das entrevistas e registro de observações serão guardados em pasta protegidas 

do computador por um período de cinco anos. Os resultados poderão ser utilizados em eventos e 

publicações científicas.  
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5. BENEFÍCIOS: Ao participar desta pesquisa a adolescente não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, espera-se que a mesma nos forneça dados importantes acerca de como as condições 

sociais e econômicas e serviços de acolhimento institucional influenciam na constituição da 

identidade dos adolescentes, possibilitando a criação de novas redes de apoio e novas políticas 

públicas que contribuam para a efetivação da oferta de proteção integral e bem-estar. 

6. PAGAMENTO: Não haverá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa. E nenhum 

valor será pago pela participação. Entretanto, se você desejar, poderá ter acesso a cópias dos 

relatórios da pesquisa contendo os resultados do estudo. Para tanto, entre em contato com a 

pesquisadora responsável no endereço abaixo. 

 

Endereço do responsável pela pesquisa: 

Nome: Júlia Loren dos Santos 

Instituição: Universidade Federal de São João del Rei – Depto. de Psicologia 

Endereço: Campus Dom Bosco – Praça Dom Helvécio, 74. São João del-Rei /MG. CEP: 

36301-160 -  PPGPSI – Sala 1.53 

Telefones p/contato: 31 3373-3867/ 31 991326627 

 

Endereço das Instituições Coparticipantes 

Nome: Unidade de Acolhimento Institucional Estrela Dalva 

Endereço: Rua Dedine, n⁰ 365. Siderurgia. Ouro Branco/MG. CEP: 36420-000 

Telefones p/contato: 31 3938-1068 

Nome: Associação Civil Religiosa São Francisco de Assis 

Endereço: Av. Ouro Preto, n⁰ 69. Primeiro de Maio. Ouro Branco/MG. CEP: 36420-000 

Telefones p/contato: 31 3741-1749 

 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua participação no 

estudo, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 

João del Rei  - Campus Dom Bosco– Praça Dom Helvécio, 74 - Dom Bosco, São João Del Rei - 

MG, 36301-160 - Sala 2.56 

Telefone: (32) 3373 5479                                                E-mail: cepes@ufsj.edu.br 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO SUJEITO 

Afirmo que compreendi perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a participação da 

adolescente, que está sob a minha responsabilidade, no mencionado estudo e todas as minhas dúvidas 

foram respondidas pela pesquisadora. Estou consciente dos meus direitos, das minhas 

responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha concessão de participação implica. 

Autorizo a participação da ______________________________ nessa pesquisa e para isso eu DOU 

O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU 

OBRIGADO. 

 

Nome do participante: ____________________________________________________ 

Local e Data: _________________________________________ 

Assinatura do responsável: _________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: ___________________________________                                                       

Júlia Loren dos Santos 

                                                     Pesquisadora Responsável 
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Anexo II – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 

           DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA  

               PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
                           

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

PESQUISA: A Constituição da Identidade de Adolescentes que Residem em Unidades de 

Acolhimento Institucional  

 

Responsável: Júlia Loren dos Santos 

 

Prezada Colaboradora, 

Você está sendo convidada a participar desta pesquisa, que tem como finalidade conhecer a história 

de vida de adolescentes que moram em unidades de acolhimento institucional.  

1. PARTICIPANTES DA PESQUISA: As participantes dessa pesquisa serão as adolescentes que 

moram na Unidade de Acolhimento Institucional Estrela Dalva. Participarão da pesquisa somente as 

que quiserem e, convidadas a colaborar, concordem. 

2. ENVOLVIMENTO NA PESQUISA: Na condição de adolescente que mora na Unidade de 

Acolhimento Institucional Estrela Dalva você deve narrar (contar) livremente sua história de vida, 

que será registrada com o uso de um gravador de áudio, e será posteriormente transcrita. Espera-se 

que possa nos contar os vários eventos que fizeram com que se tornasse quem você é e sua 

experiência como moradora da unidade. Lembramos que você tem a liberdade de se recusar a 

participar e pode ainda deixar de responder em qualquer momento da pesquisa, sem nenhum 

problema. Além disso, ainda tem o direito de ficar com uma das vias do termo de assentimento. 

Sempre que quiser você poderá pedir mais informações sobre a pesquisa. Para isso, poderá entrar em 

contato com a coordenadora da pesquisa. Informamos que para participar desta pesquisa, o 

responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de consentimento, sendo que, caso ele 

deseje, poderá retirá-lo ou interrompê-lo. 

3. RISCOS E DESCONFORTOS: A participação nesta pesquisa pode gerar riscos e complicações 

relacionadas apenas a algum constrangimento que algumas pessoas sentem quando estão fornecendo 

informações sobre si mesmas ou cansaço devido à narração da sua história por um período longo, 

mas todos os cuidados serão tomados para diminuí-los, tais como apoio e encaminhamentos. A 

pesquisadora é responsável por quaisquer gastos que se fizerem necessários (como lápis, borracha, 

caneta, papel, gravador). É garantida indenização em casos de danos, comprovadamente, decorrentes 

da sua participação na pesquisa, bem como o ressarcimento diante de eventuais despesas, com 

recursos da própria pesquisadora. É importante frisar que você também terá total liberdade para 

continuar ou interromper a sua participação na pesquisa. Caso se sinta, em algum momento, 

desconfortável pode solicitar a interrupção da entrevista ou até mesmo, o encerramento de sua 

participação na pesquisa. Os procedimentos utilizados nesta pesquisa seguem as normas 

estabelecidas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, e não oferecem risco a sua 

integridade física, psíquica e moral. Nenhum dos procedimentos utilizados oferece riscos a sua 

dignidade. 

4. CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Todas as informações de identificação pessoal 

dadas por você neste estudo serão mantidas em segredo. Seu nome não será mencionado em nenhum 

momento e os locais citados serão substituídos por outros, garantindo o anonimato de sua identidade. 

Todos os materiais produzidos, os áudios das entrevistas e registro de observações, serão guardados 
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em pasta protegidas do computador por um período de cinco anos. Os resultados poderão ser 

utilizados em eventos e publicações científicas. 

5. BENEFÍCIOS: Ao participar desta pesquisa você não deverá ter nenhum benefício direto. 

Entretanto, espera-se que a mesma nos forneça dados importantes acerca de como as condições 

sociais e econômicas e os serviços de acolhimento institucional influenciam na constituição da 

identidade dos adolescentes, possibilitando a criação de novas redes de apoio e novas politicas 

públicas que contribuam para a efetivação da oferta de proteção integral proteção integral e bem-

estar. 

6. PAGAMENTO: Você não terá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa. E nenhum 

valor será pago por sua participação. Entretanto, se você desejar, poderá ter acesso as cópias dos 

relatórios da pesquisa contendo os resultados do estudo. Para tanto, entre em contato com a 

pesquisadora responsável no endereço abaixo. 

 

Endereço do responsável pela pesquisa: 

Nome: Júlia Loren dos Santos 

Instituição: Universidade Federal de São João del Rei – Depto. de Psicologia 

Endereço: Campus Dom Bosco – Praça Dom Helvécio, 74. São João del-Rei/MG. CEP: 

36301-160 -  PPGPSI – Sala 1.53 

Telefones p/contato: 31 3373-3867/ 31 991326627 

 

Endereço das Instituições Coparticipantes 

Nome: Unidade de Acolhimento Institucional Estrela Dalva 

Endereço: Rua Dedine, n⁰ 365. Siderurgia. Ouro Branco/MG. CEP: 36420-000 

Telefones p/contato: 31 3938-1068 

Nome: Associação Civil Religiosa São Francisco de Assis 

Endereço: Av. Ouro Preto, n⁰ 69. Primeiro de Maio. Ouro Branco/MG. CEP: 36420-000 

Telefones p/contato: 31 3741-1749 

 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua participação no 

estudo, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 

João del Rei  - Campus Dom Bosco– Praça Dom Helvécio, 74 - Dom Bosco, São João Del Rei - 

MG, 36301-160 - Sala 2.56 

Telefone: (32) 3373 5479                                                E-mail: cepes@ufsj.edu.br 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ASSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO SUJEITO 

Afirmo que compreendi perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo e todas as minhas dúvidas foram respondidas pela pesquisadora. 

Estou consciente dos meus direitos, das minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a 

minha participação implica. Concordo em participar dessa pesquisa e para isso eu DOU O MEU 

ASSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

 

Nome do participante: ____________________________________________________ 

Local e Data: __________________________________________ 

Assinatura do participante: __________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: ____________________________________ 

Júlia Loren dos Santos 

Pesquisadora Responsável 
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Anexo III – Roteiro de Entrevista 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 

           DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA  

               PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DE ADOLESCENTES QUE RESIDEM EM 

UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

Roteiro para a pesquisa com narrativas de história de vida 

 

NOME DO(A) ENTREVISTADOR(A): __________________________________ 

Nº DA ENTREVISTA: ___________________ 

DATA DA REALIZAÇÃO: _____/_____/ 201_. 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA: _____________________________ 

TEMPO DE DURAÇÃO DA ENTREVISTA: _______________________________ 

 

a) Perguntas essenciais que devem ser respondidas livremente pelo entrevistado: 

a) Quem é você? (autodescrição da identidade) 

b) Qual a sua história de vida? 

c) O que você deseja ser? (qual o projeto de futuro) 

 

 b) Elementos importantes para análise da narrativa (não devem ser perguntadas 

inicialmente, caso os dados não apareçam até o final da entrevista podem ser 

perguntados posteriormente): 

 

I – Socialização / Mundo da Vida 

I. 1 – Posição da família na sociedade brasileira: 

a) antepassados (tradição familiar) 

b) avós / pais / irmãos (influência sobre o entrevistado) 

c) pessoas que frequentavam a casa 

d) religião 

e) relações de gênero 

f) acesso ao conhecimento (livros, música etc.) 

I. 2 – Posição econômica da família: 

a) papel e função de cada membro da família em casa e no mundo 

b) organização do cotidiano – horário, hábitos 

c) profissão dos membros 

d) meio de transporte utilizado 
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I. 3 – transformações na estrutura familiar: 

Ocorreram mudanças perceptíveis? De que tipos? Suas causas e efeitos 

I. 4 – Cultura política regional e de geração: 

Amigos 

Diversões, namoros 

Atividades culturais e esportivas 

Espaço físico por onde circulava 

Associações que frequentava 

Doenças, epidemias 

Catástrofes, tragédias 

II – Relação com a política de identidade pesquisada  

II. 1 – O que significa estar em um programa de acolhimento? 

 Onde aprendeu esse sentido, concorda com ele? 

II. 2 – Para que você acha que serve a unidade de acolhimento institucional? 

II. 3 – Como você se descreveria ontem/hoje? (sobre as condições que levaram ao 

acolhimento) 

II. 4 – Como residir em uma unidade de acolhimento institucional repercute nas suas 

relações com: 

 Companheiro(a) 

  Amigos(as) 

  Trabalho 

  Espaço físico por onde circula 

  Associações que frequenta 

II. 5 – Quais os projetos de futuro: 

  O que planeja para o futuro? 

  Como acha que isso poderá ocorrer? 
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Anexo IV – Concepções sobre a Adolescência – Linha do Tempo 
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Anexo V – Concepções sobre a Adolescência: Autores 
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Anexo VI – Figura Pato-Coelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VII - Sobre os limites da instituição e seus atores enquanto “família” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


