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Resumo 

Pesquisas apontam que comportamentos de agressão e vitimização em adolescentes são 

aprendidos na família e seriam um dos principais preditores da violência intergeracional. 

Fundamentamos nossa pesquisa na perspectiva marxista, que busca pela apreensão das 

leis internas do fenômeno. A violência intergeracional foi nosso ponto de partida para o 

conhecimento real da violência intrafamiliar (VI) como fenômeno, investigando seus 

efeitos na formação da personalidade de adolescentes. Entendemos que a VI é 

determinada pela organização social de produção da sociedade capitalista. A família, 

enquanto agente ideológico, reproduz a violência estrutural em suas relações, a partir das 

normas postas pela ascensão da medicina higienista no século XX. A família, na 

contemporaneidade, se estabelece como lócus de estruturação psíquica de seus membros, 

fator determinante para a formação da personalidade dos sujeitos. A adolescência inicial 

seria mais predisposta a reproduzir a violência em suas relações na medida em que se 

encontra na atividade de comunicação íntima-pessoal, focada nas interações entre os 

pares. Realizamos nossa investigação pelas premissas do método materialista histórico 

dialético, implementadas pela relação entre singular-particular-universal trabalhada em 

Lukács. Coletamos nossos dados em uma unidade assistencial localizada no interior de 

Minas Gerais. Realizamos observação-participante por 3 meses, em dois grupos de 

oficinas de adolescentes, construindo um diário de campo. Participaram de nossa pesquisa 

5 meninas, entre 11 e 15 anos. Fizemos duas entrevistas semiestruturadas com cada uma 

delas e, após, 3 sessões de grupo focal nos grupos de adolescentes. Nos relatos que 

surgiram em nossa investigação, a VI encontra-se diretamente relacionada com o 

processo de escolarização, de modo que família-escola formem o principal par de agentes 

ideológicos na formação da personalidade de adolescentes. A violência de gênero foi a 

principal via de identificação da exposição a VI. Consideramos que as relações violentas 

de gênero são uma das principais formas de aprendizagem das relações de submissão e 

dominação nessa população. Nos relatos, a família se utiliza do jogo entre amor-

autoridade para engendrar personalidades que banalizem e naturalizem situações de 

violência, sensibilizando-as para o trabalho alienado posto em nossa sociedade, no qual 

o sujeito aliena-se também a si mesmo. 

 

Palavras-chave: materialismo; violência na família; teoria da personalidade; 

adolescência; relações familiares. 



Abstract 

Researches point to agression and victimization social roles in adolescents as learned 

behaviour from familiar members role models, which would be one of the main predictors 

of the intergeneracional violence. We base our research on the Marxist perspective, which 

looks for the understanding of the internal laws of the phenomenon. The intergenerational 

violence was our starting point to the real knowledge of intrafamily violence (IV) as our 

study object, investigating their effects on the personality formation of adolescents. For 

us, the IV is determined by the social production organization of capitalist society. The 

family, as ideological agent, replays the structural violence in their relations, accordingly 

to the standards set by the hygienist medicine in the 20th century. The family, currently, 

is stablished as the psychic structuring locus of their members, which determines the 

beings’ personality formation process. The early adolescence, featured by intimate-

personal communication activity, is more focused on the peer relationships, which makes 

it more likely to replays violence content in relationships with others. We made our 

investigation by the premises of the dialectical historical materialist method, implemented 

by the relation between singular-particular-universal worked by Lukács. We collected our 

data in a social assistance set on a country town located in the Minas Gerais. We did a 

participant observation for 3 months in two craftwork groups of teenagers, writing a field 

journal. 5 girls participated in our research, with ages between 11 and 15 years old. Data 

were collected by two semi-sctructured interview with each girl, followed by 3 focus 

group sessions on the adolescent groups. In the reports that came up in our investigation, 

the IV is directly related to the schooling, so that family-school form the main pair of 

ideological agents in the formation of adolescent personality. The gender violence was 

the most important way of identification of the exposure to IV. We consider that the 

violent gender relationships are the primary form of learning about submission and 

domination relationships in this population. On the reports, the family plays through the 

love-authority binomial to get personalities that trivialise and naturalise violence 

situations, making them vulnerable to accept the alienated labor in our society, in which 

the being alienates itself.  

Key words: materialism; family violence; personality theory; adolescence; family 
relations.  
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1. Apresentação 

 
Se o homem aceitasse sempre o mundo como ele é, e se, por outro 

lado, aceitasse sempre a si mesmo em seu estado atual, não sentiria 

a necessidade de transformar o mundo nem de transformar-se. 

(Vásquez, 1986, p. 192). 

Não conseguiria introduzir meu trabalho sem falar de transformação. Entendo 

transformação enquanto um conjunto de mudanças radicais que se operam em 

determinado objeto, matéria ou fenômeno. O tema que aqui lhes trago de forma alguma 

caiu em minhas mãos ou foi fruto de puras reflexões, como os idealistas preveem, mas 

resultado da minha relação com o mundo sensível e material que me tocava. Que me 

atordoava. Que me sentia. Que me ouvia. Que me falava.  

O início de tudo me remete sempre ao meu primeiro orientador, na época da 

graduação, durante minha iniciação científica. Na época eu ainda trabalhava com análise 

do comportamento e, mais especificamente, com a parte experimental. Foram dias de 

chuva e dias de sol em que fui solitária ao laboratório coletar os dados. Guardo carinho 

desses momentos, porque foi a primeira vez que meus olhos brilharam pela vontade de 

ser pesquisadora e que alguém sonhou isso comigo também. Pesquisar qualquer coisa, 

responder às perguntas curiosas que minha criança interior sempre guardou. No fundo, 

não há mesmo como ser um bom pesquisador sem ser como uma criança pouco sabida e 

fuçada.  

No final da graduação, meus interesses mudaram drasticamente. Sempre tive 

contato com a psicologia sócio-histórica, mas foi somente pelo contato com a área, pelo 

estágio em psicologia social comunitária, que comecei a me tornar mais consciente das 

transformações que aconteciam em mim. Tenho essa época para mim também com amor, 

dessas que revisitamos quando precisamos nos reconhecer, nos rememorar. Conheci 

muitas pessoas que me deram luz nessa jornada de conhecer novos caminhos e passar a 

enxergar que toda transformação é de fora para dentro, mas também de dentro para fora. 

Algo em mim mudou, mas também mudei algo na realidade do estágio com adolescentes 

que realizei durante esse período. Foi nesse segundo momento mais impactante que me 

sonharam não apenas como pesquisadora, mas como alguém capaz de mudar algo. 

Tiveram lágrimas, cansaço, dias difíceis em que é descobrir ser psicólogo em nossa 

sociedade, dificuldades em coordenar um grupo de adolescentes, supervisões até tarde da 

noite, dúvidas sobre o futuro. Mas também estavam lá as risadas, os novos amigos, os 



11 
 

dias em que ser uma revolucionária em construção parecia mais simples, as certezas, as 

supervisões que acabavam em festa e adolescentes mais questionadores e conscientes 

daquilo que lhes afligem. Havia também eu mudando, crescendo, amadurecendo e 

desejando respostas para tudo o que vivenciei. 

“Por quê?” Não seria essa a pergunta mais importante para o início de qualquer 

pesquisa? “Por que os adolescentes eram violentos entre si?”, “Por que sofriam violência 

em casa?”, “De onde vem a violência?”, “O que é ser adolescente?”, “O que é a 

Psicologia?”, etc. O primeiro passo. O primeiro momento em que conseguimos significar 

em forma de questão aquilo que nos transformou. Foram – e são – muitos “porquês” para 

os quais não tenho resposta. Ainda. E foi na busca de respostas que entrei no mestrado, e 

descobri ter ao meu lado alguém que me incentiva a encarar meus “porquês” e minhas 

escolhas. E que encara junto comigo também.  

O projeto que aqui apresento foi construído por todas essas vozes que aqui em 

texto são anônimas e mudas, mas que pessoalmente me acompanham em cada texto que 

leio e em cada parágrafo que escrevo. E foram com essas vozes de quem está vivo e é de 

carne e osso que passei a encarar as vozes daqueles que já não vivem, mas falam alto: 

meus referenciais teóricos. Senti necessária a construção de um projeto de pesquisa que 

bebesse da fonte marxista e estivesse disposto, ao menos, a abrir caminhos para um pouco 

de transformação que seja. Que estivesse disposto a olhar para trás sem medo, a ir às 

raízes das questões e encará-las nos olhos. Face a face. E daí que personalidade se tornou 

um termo tão caro para essa trajetória que agora me volto com os olhos frescos de quem 

ainda está vivendo o presente.  

Sem mais delongas, aqui me proponho a analisar os efeitos da violência 

intrafamiliar na formação da personalidade de adolescentes, investigando as relações 

entre singular-particular e universal que são a essência desse fenômeno, seu movimento. 

Buscando responder aos questionamentos que foram elaborados ao longo da minha 

graduação e que culminaram nesta pesquisa, mas também criando perguntas, não 

aceitando o estado atual das coisas e, assim, transformando algo no mundo e algo em mim 

mesma também. 
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2. Considerações iniciais: Fundamentos teórico-metodológicos do método 
materialista histórico-dialético 

À entrada para a ciência, porém, como à entrada 
para o inferno tem que ser posta a exigência: 
Aqui tem de se banir toda desconfiança 
Toda a covardia tem aqui que ser morta1. 
(Marx, 1859, p. 4). 

Todo projeto científico se assenta em pressupostos teórico-metodológicos que 

pretendem oferecer respostas às questões como: o que é o fazer científico? De que forma 

se dá a produção de conhecimento? Qual o lugar do pesquisador nesse processo? 

Partiremos aqui do princípio de que a Ciência não é uma atividade neutra, mas social e 

política, o que necessariamente implica que qualquer projeto científico é sustentado por  

um projeto de e para a humanidade, baseando-se em determinada perspectiva do que é o 

“homem”, o que pode se explicitar em maior ou menor grau.  

Todas essas questões se aplicam a presente investigação e são fundamentadas nos 

princípios epistemológicos do materialismo histórico-dialético, método desenvolvido por 

Marx com a colaboração de Engels (1859; 2017) a partir da necessidade de uma análise 

materialista e histórica da ordem burguesa; visando compreender sua gênese, 

desenvolvimento, consolidação e crise. Também dispomos dos estudos de toda uma 

tradição marxista que prezou por manter as contribuições de Marx e Engels vivas em 

nossos dias. O método marxiano parte do fato fundamental de que a realidade é 

cognoscível e sua natureza é histórico-social, de forma que os objetos analisados são 

processuais e possuem uma linha geral de desenvolvimento que não é dada 

imediatamente, mas somente pela apreensão científica do real (Netto, 2011; Tonet, 2013). 

Esse desenvolvimento oculta, na superfície do contato empírico, suas contradições, as 

quais, no pensamento materialista dialético, são o motor do desenvolvimento da realidade 

histórico-social.  

Para o pesquisador marxista não há regras prontas para o estudo de determinado 

fenômeno (Netto, 2011). Enquanto abordagem ontológica, o método marxiano entende 

que é a própria realidade que condiciona o método científico, de modo que as teorias 

desenvolvidas não prescindem da realidade concreta. Na verdade, é tarefa essencial do 

pesquisador desenvolver conceitos que sejam a reprodução, pelo pensamento, do 

movimento da realidade (Netto, 2011). Com base no que propõe o materialismo histórico-

dialético, compreendemos como importante identificar e explicitar as categorias que 

sustentam a produção de conhecimento científico, quais sejam: a unidade dialética entre 
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aparência e essência, o estudo do movimento e desenvolvimento de um fenômeno, a 

realidade concreta enquanto totalidade e as contradições como núcleo essencial do 

pensamento dialético materialista. Nosso objetivo não é esgotar essas questões, mas 

apresentar o esqueleto teórico-metodológico que ampara nosso corpo de pesquisa.  

 O pesquisador marxista possui uma postura radical, de ir às raízes dos fenômenos 

com os quais compromete seu fazer científico. Quando as ciências sociais e humanas se 

debruçam sobre o sujeito humano enquanto fenômeno, buscam-no em suas raízes, em 

suas determinações mais gerais que definem seu desenvolvimento como sujeito único e 

irrepetível, inscrevendo-se em determinadas especificidades e produzindo modos 

singulares de existência. Os sujeito, representantes do gênero humano enquanto 

possibilidade máxima de desenvolvimento, só produzem a si mesmos se amparados por 

determinado sistema de relações sociais de produção, o que implica que toda 

compreensão e investigação sobre fenômenos sociais parta precisamente de uma 

concepção histórica de sujeito.  

Ser sujeito humano é tanto possuir características singulares e irrepetíveis como 

também tantas outras que compartilhamos com nossos semelhantes e que são essenciais 

para a construção daquilo que chamamos de humanidade. Somos um gênero em 

movimento porque produzimos nossas próprias circunstâncias – e somos produzidos por 

elas (Marx, 2017). Conceber o sujeito historicamente é entendê-lo a partir dos processos 

de produção de suas vidas cotidianas, mas também em relação ao patrimônio genérico 

humano referenciado como nossas máximas possibilidades de desenvolvimento 

expressas no conhecimento teórico-prático objetivado por nós ao longo de nossa história 

(Marx, 2017, 2010).  

A historicidade é um elemento central em nossa análise. É compreender que os 

fenômenos humanos possuem natureza histórico-social e, portanto, não são dados 

espontaneamente, mas construídos materialmente (Netto, 2011; Marx, 2017). Para Marx, 

a compreensão de todo e qualquer fenômeno não parte das ideias, mas do que é material. 

De fato, para o autor, “não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina 

a consciência” (Marx, 2017, p. 94). O próprio pensamento e seus produtos são, na 

realidade, frutos do desenvolvimento produtivo e das trocas materiais entre os sujeitos. A 

dialética, em Marx, é materialista porque compreende que a verdade científica se encontra 

no concreto.  

 O materialismo histórico-dialético compreende que é a participação humana ativa 

nos modos de produção social que se constrói como base para a atividade cognoscitiva 
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dos sujeitos (Lianos, 1988) e para sua existência espaço-temporal. Coutinho (2011) 

resgata um apontamento de Gramsci sobre Marx que afirma que este edifica uma nova 

perspectiva sobre a história como elemento essencial de análise, pois demonstra que “a 

sua substância [da história] está na economia, na atividade prática, nos sistemas e nas 

relações de produção e troca”. Dessa forma, será imprescindível que, ao longo de nossas 

análises nesta pesquisa, identifiquemos e discutamos o movimento histórico de 

determinado objeto, explicitando suas bases materiais: tudo ocorre em determinado 

espaço-tempo e em relações de produção específicas. 

Preocupado com a construção de uma Psicologia verdadeiramente científica que 

aplicasse de forma apropriada as categorias de análise do método marxiano, 

especialmente consolidadas em O Capital, Vygotski (2003) sintetizou de forma breve os 

princípios fundamentais que devem guiar o estudo dos fenômenos que compete à 

Psicologia. Em primeiro lugar, toda análise deve ser de processos e não de objetos, o que 

requer identificar e explicar sua origem. O que implica no segundo fundamento: o 

problema do comportamento fossilizado.  

O contato empírico com o objeto não revela seu processo histórico, sua função 

social e as relações que o engendram e sustentam. A imediaticidade apresentada pelo 

objeto de estudo é espontânea, em outras palavras, todo objeto à primeira vista oculta sua 

essência histórica e social, suas relações internas. E é por esse motivo que o autor reforça 

a necessidade de uma ciência que analise seu objeto genotipicamente. Examinar o 

genótipo de determinada problemática é buscar pela sua origem, se questionar o porquê 

determinado fenômeno aparece sob determinada aparência e não outra. Isso significa 

buscar explicações para o fenômeno, superando as análises meramente descritivas. 

Segundo o exemplo do próprio Vygotski (2003), se fossemos pelo fenótipo, uma baleia 

seria peixe e não mamífero. Nossa investigação deve, portanto, se pautar no exame de um 

problema sob o ponto de vista do desenvolvimento, o que significa revelar suas bases 

dinâmico-causais e sua gênese. 

 A dialética entre aparência e essência é imprescindível para o materialismo 

histórico-dialético, pois define o fazer científico. Para Marx (2008, p. 1080) “… aliás, 

toda ciência seria supérflua se houvesse coincidência imediata entre a aparência e a 

essência das coisas”. O método dialético é capaz de sair da superfície do fenômeno, da 

aparência imediata em direção ao que está oculto, o que é mediado (Lianos, 1988). De 

forma geral, pela lógica dialética, podemos dizer que um mesmo fenômeno contém esses 
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dois polos (imediato e mediado) que são contraditórios e, por isso, entram em conflito 

entre si, mas que também formam uma identidade.  

 Em suma, a dialética materialista parte das premissas de que a realidade 

cognoscível é movimentada pelas contradições existentes em seus fenômenos, as quais 

são compreensíveis por meio da investigação de suas mediações. Consequentemente, a 

ciência marxista se assenta no movimento de superação das definições exteriores do 

fenômeno, incorporando-as em suas mediações históricas concretas que somente são 

compreendidas através das abstrações do pensamento teórico, movimento pelo qual se 

torna possível saturar o fenômeno com suas determinações (Marx, 2017). 

Chegamos em um ponto crucial para a compreensão da produção de conhecimento 

no pensamento marxiano: a dialética entre abstrato e concreto. Como dissemos, a 

aparência não revela a essência do fenômeno. Isso não significa que devemos descartar o 

imediato, mas investigar suas mediações, reconstruir no pensamento as categorias 

essenciais da realidade material. Mas como realizamos esse movimento?  

Para o método materialista histórico-dialético, o ponto de partida é sempre o 

empírico, que é imediato e por isso insuficiente. O caminho para desvendar a essência 

passa pela apropriação de abstrações, de forma que o conhecimento mediato é abstrativo 

e essa é uma etapa intermediária e temporária; pois o objetivo é compreender a realidade 

concreta: a verdade do abstrato reside no concreto (Lefebvre, 1979). O concreto é 

entendido como a reprodução pelo pensamento humano das relações internas genéticas e 

dinâmicas de um dado objeto no interior de um todo em desenvolvimento, contrapondo-

se ao fenômeno imediato, pseudoconcreto que aqui é uma representação caótica do todo 

(Netto, 2011). 

 O concreto é síntese de múltiplas determinações, e a análise dos fenômenos reais 

se constitui enquanto a capacidade de apreender essas determinações e elaborá-las em um 

sistema de pensamento teórico que seja reflexo mediado, isto é, pensado do real (Marx, 

2008). O concreto pensado, ponto de chegada da análise, não descarta o abstrato, mas 

supera-o por incorporação, “por exemplo, o fruto contém como fases superadas o broto e 

a flor” (Lianos, 1988, p. 218). 

 Uma produção científica pautada nos fundamentos do método materialista 

histórico-dialético compreende que sua análise deve se encontrar com o imediato 

enquanto ponto de partida da apreensão de uma realidade concreta complexa, isto é, rica 

em determinações. Para isso, apropria-se de abstrações, enriquecendo seu conhecimento 

da materialidade e reconstruindo-a em seu pensamento. Por fim, reencontra o concreto 
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enquanto ponto de chegada, agora síntese de múltiplas determinações histórico-sociais. 

O seguinte trecho de Marx (2008, p. 257-258) demonstra essa explicação: 

Quando estudamos um dado país do ponto de vista da Economia Política, 
começamos por sua população, sua divisão em classes, sua repartição entre 
cidades e campo, a orla marítima ... Parece que o correto é começar pelo real e 
pelo concreto, que é a pressuposição prévia e efetiva; assim, em Economia, por 
exemplo, começar-se-ia pela população, que é a base e o sujeito do ato social de 
produção como um todo. No entanto, graças a uma observação mais atenta, 
tomamos o conhecimento de que isso é falso. A população é uma abstração, se 
desprezarmos, por exemplo, as classes que a compõem. Por seu lado, estas classes 
são uma palavra vazia de sentido se ignorarmos os elementos em que se repousam, 
por exemplo: o trabalho assalariado, o capital, etc. ... Assim, se começássemos 
pela população, teríamos uma representação caótica do todo, e através de uma 
determinação mais precisa, através de uma análise, chegaríamos a conceitos cada 
vez mais simples; do concreto idealizado passaríamos a abstrações cada vez mais 
tênues até atingirmos as determinações mais simples. Chegados a esse ponto, 
teríamos que voltar a fazer a viagem de modo inverso, até dar de novo com a 
população, mas desta vez não com uma representação caótica de um todo, porém 
com uma rica totalidade de determinações e relações diversas. 
 

 A realidade concreta é, portanto, um complexo de complexos. É rica porque é a 

totalidade das relações entre suas mediações heterogêneas, cada uma com sua 

complexidade particular, mais simples que a totalidade, mas ainda multifacetada. A 

realidade é a totalidade de suas relações diversas e estabelece para com as suas partes 

uma relação dialética. As mediações sociais da realidade histórico-social são únicas e 

ocorrem de modo particular, mas contém em si a totalidade genérica humana, ou seja, a 

universalidade. Em um exemplo grosseiro podemos dizer que o computador no qual 

escrevo esta dissertação é único porque não existe nenhum outro idêntico no mundo. É 

particular porque foi comprado de uma forma determinada, em um local determinado para 

ser usado de uma forma específica. No entanto, ele expressa as condições de trabalho 

alienadas, o processo de globalização, entre tantas outras questões compartilhadas por 

todos os seres humanos. 

 Lukács (2018) elabora a relação dialética entre singular-particular-universal como 

modo de implementação do método materialista histórico-dialético. Nessa relação, que 

parte de uma concepção histórico-social de ser humano, busca-se compreender como a 

singularidade se constrói na universalidade e como a universalidade se concretiza na 

singularidade. A particularidade medeia essa relação, é o que explica as formas pelas 

quais a universalidade se materializa na singularidade. Em outras palavras, somente pela 

particularidade que o fenômeno assume formas específicas da singularidade na realidade 

(Oliveira, 2005). Em vista disso, todo fenômeno é singular-particular e, ao mesmo tempo, 
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sinaliza e enriquece os processos histórico-sociais, na medida em que se apropria (em 

maior ou menor grau) de conhecimentos objetivados ao longo da existência humana e, 

concomitantemente, produz novas objetivações (Oliveira, 2005). 

A trajetória percorrida até aqui teve como objetivo identificar e explicar 

brevemente sobre os fundamentos teórico-metodológicos que sustentam nossos estudos 

e investigações. Se falamos de uma realidade material complexa, a partir de uma 

concepção histórico-social; precisamos dissertar também sobre o sujeito que a constrói, 

que a transforma e que é, por consequência, metamorfoseado ao realizar esse movimento. 

Isso porque o indivíduo edifica sua humanidade na medida em que é capaz de transformar 

sua realidade, em vista de atender às suas necessidades individuais, mas também, e 

principalmente, coletivas. O sujeito humano para o pensamento marxista é estudado a 

partir da tensão a dialética entre a sua singularidade e sua universalidade, sendo a 

sociedade a dimensão particular que medeia essa relação (Oliveira, 2005). Estudaremos, 

a seguir, as atribuições essenciais que definem um indivíduo enquanto humano. 
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3. O sujeito humano como objeto de estudo para uma abordagem marxista 

3.1. Indivíduo, Subjetividade, Personalidade e Identidade 

Antes de dar início ao nosso aprofundamento nas principais categorias que constituem 

os pilares da formação do indivíduo para a perspectiva marxista, devemos diferenciar o 

uso de termos, tais quais: indivíduo, subjetividade, identidade e personalidade. Esse 

momento da dissertação não se trata de preciosismo teórico, mas da necessidade de rigor 

científico. É importante destacar que indivíduo, subjetividade e personalidade são termos 

que se inter-relacionam, de modo que a definição de um necessariamente envolve a dos 

outros dois. A separação realizada abaixo é de natureza didática e explicativa.  

 Entenderemos por indivíduo todo sujeito humano singular, o qual possui 

determinadas características herdadas geneticamente e adquiridas socialmente desde os 

primeiros anos de vida (Silva, 2009). É a pessoa que possui um nome e sobrenome, uma 

casa em um determinado bairro, que possui uma história de vida única e irrepetível. O 

conceito de indivíduo representa os entrecruzamentos entre a disposição biológica e 

material do sujeito e sua dimensão ontogenética, isto é, referente a sua história particular 

de vida.  

 Ao falarmos de subjetividade sempre o faremos em relação ao indivíduo. 

Chamaremos de subjetividade o processo pelo qual o fenômeno da singularidade ocorre, 

isto é, os meios pelos quais o indivíduo transforma suas apropriações histórico-culturais 

em “órgãos de sua individualidade” (Silva, 2009). O processo de formação da 

subjetividade explica sobre como a vivência de determinadas experiências em certas 

condições sociais e históricas constrói um modo de viver, sentir, pensar e experienciar 

ímpar. No entanto, esse processo é determinado por um movimento ontológico que não 

pode ser verdadeiramente explicado de “dentro para fora”, mas de “fora para dentro”: não 

é o que o sujeito pensa e sente que explica sua realidade, mas a vida concreta que 

determina a formação de sua consciência. 

 As nossas experiências com os objetos do mundo que nos cerca são sempre 

mediadas pelas relações que construímos com o outro. Isso ocorre desde nossas primeiras 

experiências com nosso cuidador, o qual apresenta para nós o mundo a partir de um 

sistema estruturado de linguagem verbal e não-verbal, dizendo: este é o ursinho! Este é 

chocalho! O que você sente é fome! O processo de socialização é uma substância viva 

em movimento, que se atualiza a cada etapa de nossa vida, ao longo do nosso 

desenvolvimento, realizando-se a cada nova fase com novos atores sociais e no interior 
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do conjunto de relações sociais cada vez mais amplas, o que implica em novas dinâmicas 

sociais. Até quando não há a presença física de outro indivíduo, há uma relação que foi 

anteriormente aprendida e internalizada. 

 Há dois principais pontos relevantes a serem discutidos quando se trata de discutir 

a sociabilidade por uma perspectiva materialista de subjetividade. O primeiro ponto é 

que nenhum objeto concreto aparece diante de nós enquanto algo isolado, mas como 

aquilo que foi produzido em determinadas relações e condições de produção. Essas 

relações são histórico-sociais e estão objetivadas, condensadas nesses objetos que nos 

cercam: usamos e consumimos algo de acordo com as necessidades que esse objeto foi 

produzido para atender. Necessitamos de panelas para cozinhar nossos alimentos no fogo, 

ninguém as usaria seriamente com a função de um chapéu. O fato de produzirmos esse 

tipo de utensílio demonstra nosso desenvolvimento histórico-social: o domínio do fogo, 

a importância de cozinhar o alimento, o desenvolvimento de toda uma estética 

gastronômica dentro de certa cultura. Mas o fato de a panela ter sido produzida 

artesanalmente ou por uma indústria, o valor que se pagou, a pessoa que a utiliza, entre 

outras; mostra também que há, na base fundamental de nossa vida concreta, relações de 

produção específicas em cada época que condensam e preservam não apenas os traços 

históricos-sociais essenciais de cada objeto (sua função social) como também criam 

novos (panelas de aço inox, panelas elétricas, por exemplo). 

 O que nos leva para o segundo aspecto relevante: todos esses objetos concretos 

que são produzidos por relações de produção concretas também possuem um aspecto 

subjetivo em relação ao seu consumo e o seu uso. Isso é representado pelo conjunto de 

relações sociais que mediaram a relação do indivíduo com os objetos do mundo ao longo 

de sua vida. Segundo Heller (2008) a apropriação dos modos de uso dos objetos é o que 

nos insere no sistema de socialização necessário para que possamos viver e nos orientar 

em um mundo que já está constituído quando chegamos. Por esse motivo, o consumo das 

coisas que nos cercam é uma questão subjetiva na medida em que não se resume a 

topografia do uso (como se deve usar um garfo, faca ou panela); mas aos hábitos, 

costumes e regras sociais que internalizamos ao realizar esse movimento.  

 Pela perspectiva da dialética materialista, a subjetividade está sempre em relação 

dialética com a objetividade: ela não está nunca “dentro” de um indivíduo, mas em sua 

vida concreta cuja substância viva é o conjunto total de suas relações sociais. Em síntese, 

uma pessoa somente se individualiza por meio do processo de formação de sua 

subjetividade, fato que ocorre sempre na relação com outros sujeitos (Silva, 2009). A 
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subjetividade é o processo imprescindível para a formação do indivíduo, desse núcleo do 

psiquismo afetivo-cognitivo singular a determinado indivíduo e que, longe de se obter 

algum consenso, a psicologia sócio-histórica tem se referido como identidade ou 

personalidade. Nossa preferência teórica se deu pelo termo personalidade.   

 Personalidade, conforme trataremos de forma mais minuciosa ainda neste 

capítulo, é um conceito que, na psicologia soviética, foi desenvolvido e estudado 

principalmente por Vygotski (1996, 2003), Leontiev (1978; 2004) e Sève (1979). Houve 

uma preocupação científica em construir a psicologia enquanto uma ciência cujos 

conceitos são firmados nas obras de Marx, em especial, na totalidade da obra de O 

Capital, considerada por esses autores como o auge da maturidade científica da obra 

marxiana. Personalidade trata-se, de forma geral, do conjunto de atividades individuais 

condicionadas pela totalidade social (Martins, 2001), de modo que não se nasce com uma 

personalidade, mas a constrói através do processo de socialização: a personalidade é um 

produto da atividade social (Leontiev, 2004) e é resultado do movimento dialético 

incessante entre a dimensão endopsíquica (o desenvolvimento de funções psicológicas 

superiores tais quais atenção, memória voluntária, linguagem e pensamento) e a 

exopsíquica (isto é, as experiências únicas em condições específicas vividas pelos sujeitos 

em sociedade). 

 Neste capítulo veremos os pilares que sustentam a humanização enquanto um 

processo que não se dá de forma espontânea, mas a partir da tensão dialética entre 

singularidade e universalidade: entre o indivíduo e sua dimensão genérica. A sociedade, 

enquanto categoria particular dessa relação, estabelece as condições nas quais o processo 

de humanização se sustenta, assim como os limites de humanização que podem ser 

alcançados. Por esse motivo, é de suma importância a discussão acerca das 

particularidades da sociedade de classes no capitalismo do século XXI e seus impactos 

para a formação da personalidade do sujeito contemporâneo.  

Por fim, defenderemos que toda teoria que pretende discorrer sobre os pilares de 

formação do indivíduo possuem um projeto político, o que torna justo evidenciar os 

princípios sobre os quais o nosso se assenta. Como última observação: em nosso texto 

evitamos usar o termo “homem” para se referir à humanidade como um todo, preferindo 

utilizar indivíduo(s), sujeito(s) ou seres humanos; a não ser em transcrições de outros 

autores, nas quais os termos originais serão preservados. 
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3.2.  Atividade e Consciência: a base fundamental do processo de humanização 

As premissas marxianas sobre o processo de humanização dos sujeitos partem do 

fato fundamental de que a natureza da realidade concreta é histórico-social, de modo que 

também o são os sujeitos que nela se constituem. Falamos de um sujeito que pensa, sente 

e faz, mas sempre de maneira sócio-histórica. Na obra “Manuscritos econômico-

filosóficos”, Marx (2010) ressalta a transformação da natureza em natureza humana. 

“...assim como a música desperta primeiramente o sentido musical do homem, assim 

como para o ouvido não musical a mais bela música não tem nenhum sentido... os sentidos 

do homem social são sentidos outros que os do não social...” (p. 110). Observa-se que a 

noção de dimensão social é essencial para o que chamamos de humanização.  

Ao falar que a sociabilidade dos sujeitos é um elemento primordial, não podemos 

deixar de explicitar seus principais pilares. Para o pensamento marxiano, a dimensão 

social tem sua essência e origem na vida material, nos mecanismos que constroem a 

realidade objetiva. A realidade objetiva, por sua vez, é edificada pela ação humana no 

mundo, em determinadas condições materiais. Chamamos essa ação de trabalho. O 

trabalho é o “processo entre o sujeito e a natureza, no qual o homem, por sua própria ação, 

medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza”.  

nós, por nossa carne, nosso sangue e nosso cérebro pertencemos à natureza, 
encontramo-nos em seu seio, e todo o nosso domínio sobre ela consiste em que, 
diferentemente dos demais seres, somos capazes de conhecer suas leis e aplicá-
las de maneira adequada (Engels, 1999, p. 23-24). 
 

Ao realizar o movimento de apropriar-se da natureza para atender às necessidades 

individuais e coletivas, o sujeito modifica a si mesmo. Para Lukács (2018), o trabalho é a 

protoforma do agir humano, ou seja, é aquilo que funda a dimensão social humana. 

Qualquer análise sobre os sujeitos humanos deve partir de suas vidas reais: suas ações no 

mundo objetivo e suas condições materiais de existência, tanto aquelas que as originaram 

quanto aquelas que são engendradas pela ação do trabalho. A vida singular humana é 

determinada pelas relações de produção e pelas relações materiais: o que se produz e 

como se produz (Marx, 2017). 

Pela perspectiva materialista, primeiramente o trabalho se engendra a partir de 

necessidades individuais e coletivas tais como se alimentar e se vestir. Para isso, é 

preciso que os sujeitos desenvolvam meios de satisfação dessas necessidades, 

transformando em objetos de satisfação a natureza que se encontra fora deles. A 

natureza é o corpo inorgânico dos seres humanos, na medida em que necessita 
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continuamente de se apropriar dela e transformá-la para sobreviver. E é nesse sentido 

que o trabalho é a atividade vital humana. Para Marx: 

os homens têm de estar em condições de viver para poder fazer história. Mas 
para viver, precisa-se, antes de tudo, de comida, bebida, moradia, vestimenta e 
algumas coisas mais. O primeiro ato histórico, é, pois, a produção dos meios para 
a satisfação dessas necessidades, a produção da própria vida material ... (2017, 
p. 33). 
 

O trabalho é o modo pelo qual ocorre a criação histórica dos objetos humanos, como 

meios de produção e bens de consumo. Isso significa que o sujeito, além de estender seu 

domínio sobre novas forças da natureza, subjetivamente também se apropria de “novas 

potencialidades essenciais humanas, de novas propriedades e capacidades humanas” 

(Márkus, 2015, p. 34). O produto do trabalho é sempre uma objetivação material que 

sintetiza as relações de trabalho realizadas e os meios de produção de determinada etapa 

histórica realizados pelas gerações precedentes. Essas objetivações sociais e históricas 

são condensadas materialmente no instrumento, o qual medeia o processo de trabalho e é 

resultado desse. A acumulação quantitativa de instrumentos produzidos pelo trabalho e a 

função social qualitativa que possuem forma a dimensão universal dos sujeitos, enquanto 

o movimento de apropriação dessas objetivações sociais desenvolve capacidades e 

habilidades subjetivas no psiquismo, condizendo com a formação singular do sujeito.  

No processo de apropriação de objetos humanizados (o que constitui uma das 

principais dimensões de socialização), o indivíduo transforma em necessidades e 

competências da vida pessoal as carências e habilidades historicamente criadas e 

objetivadas nos elementos de seu meio – e, dessa forma, uma transmissão prático-

material da tradição é realizada na sociedade, o que constitui a base da continuidade 

histórica e, ao mesmo tempo, torna possível o progresso social (Márkus, 2015): 

O que diferencia os seres humanos dos animais é que, embora os animais sejam 
capazes de produzir (construir ninhos, por exemplo), o faz para atender às 
necessidades imediatas. Os sujeitos humanos produzem universalmente, livre da 
necessidade física imediata, não produz apenas a si próprio, mas reproduz toda 
a natureza. De fato, o trabalho é a atividade que expande o sujeito humano para 
novos horizontes, produzindo novas necessidades, capacidades e 
potencialidades humanas (p. 33). 
 

Para Marx (2017) o primeiro pressuposto de toda existência humana é desenvolver as 

condições de viver para fazer história. Nesse sentido, o primeiro ato histórico é a produção 

dos meios que permitem satisfazer essas necessidades. Em um segundo momento, a 

satisfação dessas necessidades engendra novas. O sujeito passa a comer para trabalhar, 
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ao invés de necessitar trabalhar para comer. Em outras palavras, as atividades que 

garantem a mera sobrevivência ficam em “segundo plano” e as potencialidades 

verdadeiramente humanas podem se desenvolver (ciência, artes, entre outros).  

O movimento histórico da humanidade corresponde ao movimento de transformação 

das necessidades humanas, é o processo de construção do patrimônio genérico humano. 

Conforme os seres humanos se apropriam da natureza em grau crescente, as suas 

interrelações com esta se tornam cada vez mais complexas e menos determinadas pelas 

limitações biológicas. Nisso consiste o desenvolvimento histórico-social dos seres 

humanos e a superação por incorporação do biológico pelo social.  

 Os instrumentos produzidos pelo trabalho são tanto resultado deste como 

medeiam a atividade produtiva. É fruto de uma consciência singular, que foi capaz de 

planejá-lo, mas está sempre inserido dentro de uma trama de relações histórico-sociais. A 

consciência do sujeito, determinada ontologicamente pela atividade material, medeia a 

atividade social e produtiva. Para Marx (1867), “o que diferencia o pior arquiteto da 

abelha mais perita é o fato dele se mostrar capaz de construir previamente em sua cabeça 

o cortiço antes de materializá-lo. O resultado de qualquer atividade produtiva preexiste 

na imaginação do trabalhador” (p. 2). Nota-se que a consciência não é uma entidade 

abstrata, mas resulta da tensão dialética entre subjetivo e objetivo, na medida em que é a 

dimensão ideal do psiquismo, mas somente porque possui substrato material. O 

psiquismo existe em forma dupla: como atividade objetiva, sua forma primária e como 

forma subjetiva, manifestando-se na construção de uma ideia.  

 O trabalho é desde a origem mediado pela produção e uso de instrumentos e pela 

coletividade. Isso significa dizer que o instrumento era o responsável pela mediação entre 

o sujeito e o trabalho, é o que conduzia a ação do sujeito durante sua atividade (Leontiev, 

1978; 2004). O trabalho é mediatizado simultaneamente pelo instrumento e pela 

sociedade.  

Assim, a atividade do batedor que participa na caçada coletiva primitiva é 
estimulada pela necessidade de se alimentar ou talvez de se vestir com a pele do 
animal. Mas para o que está diretamente orientada a sua atividade? Pode ser, por 
exemplo, assustar a caça e orientá-la em direção de outros caçadores que estão à 
espreita... É evidente que este resultado (assustar a caça) não acarreta por si 
mesmo a satisfação da necessidade de alimento, de vestuário etc., que o batedor 
sente. Assim, aquilo para que estão orientados os seus processos de atividade 
não coincide com o seu motivo: os dois são separados. Chamaremos ações aos 
processos em que o objeto e o motivo não coincidem. Podemos dizer, por 
exemplo, que a caçada é a atividade do batedor, e o fato de levantar a caça é a 
sua ação (Leontiev, 2004, p. 82).  
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 O trabalho, pela sua dimensão coletiva, é sempre engendrado por uma necessidade 

ou motivo, decomposto em ações e direcionado a uma finalidade. De acordo com 

Leontiev (2004, p. 85) “... a decomposição de uma ação supõe que o sujeito que age tem 

a possibilidade de refletir psiquicamente a relação entre o motivo da ação e seu objetivo”. 

Pela afirmação acima, dois pontos merecem destaque. Em primeiro lugar, o carácter 

teleológico da atividade, isto é, a orientação a um fim que não corresponde ao resultado 

imediato produzido pela ação. O trabalho possui uma finalidade, um “para quê” e é 

orientado por esta (Martins, 2001; 2011). Para que essa materialização possa ocorrer no 

plano objetivo, é necessário refletir a finalidade psiquicamente, o que implica no 

surgimento da consciência. Atividade e consciência formam entre si uma unidade 

dialética, na qual a consciência medeia e regula a atividade. Segundo Engels: 

a cabeça que planejava o trabalho já era capaz de obrigar mãos alheias a realizar 
o trabalho projetado por ela. O rápido progresso da civilização foi atribuído 
exclusivamente à cabeça, ao desenvolvimento e à atividade do cérebro. Os 
homens acostumaram-se a explicar seus atos pelos pensamentos em lugar de 
procurar essa explicação em suas necessidades (refletidas, naturalmente, na 
cabeça do homem, que assim adquire consciência delas) (1999, p. 18-19). 
 

A consciência humana é uma forma superior do reflexo da realidade, do conjunto de 

suas atividades práticas e da estruturação destas. Por isso é sempre a análise da atividade 

o ponto de partida metodológico para a análise da consciência. A consciência é a 

qualidade dos fenômenos e processos psíquicos e expressa representações do que os 

fenômenos concretos possuem para o sujeito (Leontiev, 1978; 2004). A consciência 

equivale a imagem subjetiva da realidade objetiva. Essa imagem não é mera cópia 

mecânica do real, mas se produz na relação ativa entre sujeito e objeto. Nesse sentido, a 

consciência não se encerra no âmbito das vivências internas, mas é o ato psíquico 

experienciado pelo indivíduo, ao mesmo tempo que também expressa suas relações com 

outros sujeitos e com o mundo.  

O surgimento da consciência não se dá sem o surgimento da linguagem. A linguagem 

é um produto social e histórico desde o início e é tão antiga quanto a própria consciência 

(Marx, 2017; Leontiev, 1978). A relação entre os sujeitos exigiu o desenvolvimento de 

uma linguagem. Tais quais os instrumentos que foram produzidos socialmente e neles 

foram fixadas as objetivações sociais e históricas que orientam sua fabricação e seu uso; 

pela linguagem elaboraram-se os conceitos linguísticos nos quais se encontram 

condensada as significações sobre determinado objeto ou fenômeno objetivo. E é nesse 
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sentido que o instrumento é o precursor material da significação (Leontiev, 1978; 

Vygotski, 2003). 

A consciência é social, tal qual a linguagem. No entanto, é também singular e, nesse 

sentido, o sujeito possui um sentido pessoal em sua atividade, além da significação social. 

O sentido pessoal é criado pela relação objetiva entre o motivo da atividade e sua 

finalidade, isto é, traduz a relação do motivo com o fim (Asbahr, 2014). Além disso, é o 

sentido que se exprime na significação social. Podemos sintetizar a consciência como:  

 um sistema de conhecimentos que vai se formando no homem à medida em que 
este vai apreendendo a realidade, pondo em relação as suas impressões diretas 
com os significados socialmente elaborados e vinculados pela linguagem, 
expressando as primeiras através das segundas (Martins, 2001, p. 63). 
 

Em síntese, é sempre um sujeito que percebe e pensa o mundo, mas delimitado pelas 

representações sociais de sua época, de modo que a realidade é apropriada pelo sujeito 

em sua significação, mas de maneira singular-particular (Leontiev, 1978; 2004). Embora 

a significação exista independente da relação individual do sujeito com esta, pois é 

produzida social e historicamente, na análise da personalidade de um sujeito, como 

veremos de forma mais aprofundada adiante; devemos identificar de que forma esse 

sujeito se apropria dessas significações, quais são assimiladas, em que grau e que espaço 

ocupam na personalidade, isto é, devemos identificar as relações entre significação e 

sentido pessoal (Leontiev, 1978). 

3.3. Análise da atividade no estudo do desenvolvimento humano 

Quando estudamos a periodização do desenvolvimento humano pela perspectiva da 

psicologia sócio-histórica, estamos investigando os processos de desenvolvimento, isto é, 

as relações estabelecidas entre a criança e seu meio circundante a partir da mediação do 

adulto. O desenvolvimento deve ser compreendido a partir da relação dialética entre 

material e psíquico, social e individual. Possui leis internas próprias que o regem, as quais 

engendram comportamentos externos, implicando o modo ativo da criança em seu 

ambiente. Para compreender as transformações que ocorrem ao longo do 

desenvolvimento de uma determina criança, precisamos entender seus mecanismos 

internos, mediados, que não são dados e percebidos na imediaticidade. 

A criança, ao longo de sua vida, estabelece uma série de atividades com o meio, o 

qual demanda da criança que desenvolva determinadas habilidades. Por exemplo, no 

começo de sua vida, a criança resmunga. Os pais interpretam seus balbucios, dizendo: “é 

tetê?”, “é mama?”, “é papa?”. Quando a criança se torna capaz de corresponder os objetos 
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com seus nomes abreviados, os adultos passam a exigir que a criança fale os nomes 

corretos desses objetos, dizendo “é mamadeira”, “é mamãe”, “é papai”. Essas mudanças 

impostas pela comunidade linguística dessa criança, mediado pela intervenção do adulto 

na relação entre linguagem e infante, constroem a base do desenvolvimento da habilidade 

linguística dessa criança em cada etapa de seu desenvolvimento, complexificando 

gradualmente seu repertório. 

Em um determinado momento da história dessa criança, as atividades que objetivam 

desenvolver a linguagem não serão mais a principal fonte de desenvolvimento de seu 

psiquismo, o que não significa dizer que essa função psíquica ficará estagnada. Há, em 

cada etapa, uma atividade que produz as maiores transformações na personalidade do 

sujeito, engendrando capacidades e habilidades de suma importância para aquela etapa. 

Não podemos chamar tudo de atividade, pois esta é caracterizada pela intencionalidade, 

pelos motivos, pela finalidade, como discutido anteriormente. Ao longo do 

desenvolvimento humano, no entanto, há uma atividade dominante que é particular da 

forma do indivíduo de se relacionar com o mundo naquele momento. 

A atividade-guia é demarcada por duas principais características: a) possibilita o 

surgimento de novas atividades no interior de sua estrutura e b) forma e reorganiza os 

processos psíquicos, o que irá gerar as principais mudanças psicológicas na personalidade 

(Tuleski & Eidt, 2017). As novas atividades existem devido à uma transformação, um 

salto qualitativo no psiquismo humano. Em outras palavras, a atividade-guia é assim 

considerada por engendrar formações novas na estrutura da personalidade do sujeito, na 

relação consigo mesmo e em sua relação com o mundo. No decorrer do desenvolvimento, 

uma série de habilidades e capacidades que se desenvolvem na atividade do sujeito 

quantitativamente se acumulam e, mais tarde, se convertem em uma formação 

qualitativamente nova (Vygotski, 1996).  

Em síntese, é importante destacar que o desenvolvimento se constitui em um todo 

único, cujas leis regem tanto o desenvolvimento global como o desenvolvimento das 

partes, expressas nas formações psíquicas. A dinâmica das idades corresponde às 

estruturas que determinam o papel e o peso de cada atividade no desenvolvimento do 

sujeito. O sujeito é formado por um conjunto de atividades, que não se encerram na 

atividade-guia. As atividades estabelecem uma hierarquia entre elas, a qual é determinada 

pelo motivo ou necessidade do desenvolvimento (Leontiev, 1978), o que exploraremos 

de forma mais aprofundada no item 3.5. deste capítulo. 
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Por ora, basta compreender que em um primeiro lugar há a atividade-guia, mas há 

também linhas acessórias (Vygotski, 1996) que promovem o desenvolvimento de 

capacidades e habilidades que serão de suma importância para a próxima etapa. Por 

exemplo, a criança em idade escolar que está sendo alfabetizada, encontra-se na 

atividade-guia de estudo. É mediação realizada pela escola entre a criança e o patrimônio 

genérico humano que resultará nas principais mudanças quantitativas e qualitativas do 

psiquismo desse sujeito. Na escola, a criança também se desenvolve em atividades 

sociais, que, nesse momento, é uma linha acessória de seu desenvolvimento. Quando 

adolescente, o indivíduo continua indo para a escola. Mas a atividade de estudo converte-

se, agora, em linha acessória, e a atividade social de interação entre os pares se torna a 

atividade-guia, denominada atividade de comunicação íntima-pessoal. 

O conceito de situação social (Vygotski, 1996) é importante para compreender o 

desenvolvimento porque implica no entendimento dialético materialista de que o 

ambiente no qual a criança se encontra não é natural, mas construído social e 

historicamente e, nesse sentido, demanda da criança que desenvolva um determinado 

conjunto de capacidades a fim de que possa interagir com sua comunidade e humanizar-

se. A mudança ocorre, nesse sentido, “de fora para dentro”. O ambiente, portanto, 

promove o desenvolvimento do psiquismo da criança. Ela, no entanto, nunca é passiva 

nessa relação e também é capaz de demandar que a organização dos adultos que a cercam 

e do ambiente no qual se encontra mude para que possa atender as suas novas 

necessidades e, assim, o desenvolvimento também precisa ser entendido no movimento 

de “dentro para fora”. 

Em determinado momento, as ações e as atividades do sujeito vão se 

complexificando, distanciando-se ou entrando em conflito com os motivos que as 

geraram. Chamamos de crise o fenômeno acima descrito, de estranhamento das 

capacidades e atividades do sujeito em relação aos motivos geradores dessas. Há um 

senso de ruptura nesse momento fundamental, no qual as novas formações psíquicas 

desse sujeito superam qualitativamente as antigas. Nesse momento, o indivíduo perde os 

interesses que antes orientavam sua atividade.  

Para Vygotski (1996) o nascimento do novo no desenvolvimento significa que o velho 

se extinga. Novos motivos aparecem ou os motivos existentes são reorganizados, 

estabelecendo uma nova hierarquia de atividades, o que não significa a destruição da 

etapa anterior, mas a existência de uma nova que ao mesmo tempo contém sua antecessora 



28 
 

negando-a. “Por exemplo, o fruto contém como fases superadas o broto e a flor” (Lianos, 

1988, p. 218). 

 Esse momento histórico e social do desenvolvimento humano representa o 

nascimento da nova atividade que somente pode ocorrer quando há conflitos entre a forma 

como o indivíduo pensa e age no seu mundo e o lugar ocupado por ele em suas relações 

sociais, havendo uma mudança de interesses importante nesse movimento (Tuleski & 

Eidt, 2017). O desenvolvimento humano e seus aspectos não se dão, portanto, de maneira 

espontânea, depende necessariamente das relações sociais que engendram as atividades 

que o sustenta. Ora, tais relações não acontecem livres de suas determinações históricas, 

o que torna necessário analisar o contexto no qual ocorrem. 

3.4. Considerações sobre a relação entre trabalho – consciência na sociedade 

capitalista 

 Na sociedade do capital, as condições de trabalho são sempre alienadas, em menor 

ou maior grau. A organização produtiva determina as relações sociais cotidianas na 

mesma medida em que a materialidade objetiva determina e sustenta a formação da 

consciência. Nesse sentido, se o trabalho é alienado, também o é nossa consciência. Que 

tipo de consciência particular as relações de produção capitalistas produzem? Para 

Leontiev (2004), no capitalismo os assalariados possuem somente uma única 

propriedade: a venda da sua capacidade de trabalho. O trabalho, que a princípio possui 

potencialmente a capacidade de engendrar o desenvolvimento humano, quando adquire 

forma e conteúdo alienado se torna também alienante. O trabalho alienado “deve alienar 

o conteúdo da própria vida” (Leontiev, 2004, p. 129). 

 No sistema do capital o significado social está alienado do sentido pessoal que o 

sujeito atribui à sua atividade social e produtiva. O operário pode dominar as operações 

e ações de trabalho tais como fiar e tecer, mas não o faz para atender às necessidades 

sociais e coletivas, mas pelo salário. O sentido pessoal da atividade é alienado de seu 

significado social porque o produto material do trabalho não sintetiza para o trabalhador 

as objetivações sociais e históricas que, partindo de necessidades humanas, e, portanto 

coletivas; se construíram tanto materialmente, na forma de produto do trabalho, como 

universalmente enquanto parte da totalidade do patrimônio genérico humano. No trabalho 

alienado, o sujeito troca sua força de trabalho pela possibilidade de dormir e comer. 

Ressaltamos a palavra humanos (as) propositalmente, para apontar que sempre 

que nos referimos a dimensão humana estamos caracterizando e adjetivando determinado 
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fenômeno, explicitando seu carácter histórico-social em contraposição ao que é 

espontâneo e natural. Retornando ao nosso tema, sintetizamos, portanto, que o sentido 

pessoal e o significado social do trabalho se alienam e se reduzem à necessidade mínima 

de sobrevivência do trabalhador. Isso possui uma determinação essencial na consciência 

do sujeito. “A penetração na consciência destas relações [de contradição] traduz-se 

psicologicamente pela ‘desintegração’ de sua estrutura geral que caracteriza o 

aparecimento de uma relação de alienação entre os sentidos e as significações...” 

(Leontiev, 2004, p. 133). 

Como sintetiza Marx (2010), “a existência do trabalhador é, portanto, reduzida à 

condição de existência de qualquer outra mercadoria. O trabalhador tornou-se uma 

mercadoria...” (p. 24), de modo que “o trabalhador se torna mais pobre quanto mais 

riqueza produz...” (p. 80). Reforçamos que a alienação não tem origem na consciência, 

mas no fato de que os processos de objetivação e apropriação aconteçam em 

conformidade com as relações sociais de dominação. 

Ora, se as relações de produção objetivas são alienadas, também se aliena a 

consciência, pelo processo de ruptura entre as dimensões universal e particular, expressas 

no estranhamento entre o significado social e o sentido pessoal do trabalho. Há o 

esvaziamento do carácter coletivo e humanizador de nossas atividades e, 

consequentemente, um distanciamento da dimensão singular do sujeito de sua 

universalidade. No nível particular, os sujeitos passam a se identificar com as pautas da 

ideologia dominante, que surge para a consciência do sujeito como algo “prescrito”. Para 

Freire (2019):  

Toda prescrição é a imposição de uma consciência a outra. Daí o sentido 
alienador das prescrições que transformam a consciência recebedora no que 
vimos chamar de consciência ‘hospedeira’ da consciência opressora. Por isto, o 
comportamento dos oprimidos é um comportamento prescrito. Faz-se à base de 
pautas estranhas a eles- as pautas dos opressores (p. 46).  
 

A ideologia dominante sutilmente produz a ilusão de que as ideias, as 

representações e os discursos sempre existiram, e, portanto, são naturais e 

inquestionáveis. A ideologia dominante torna-se um dogma, uma fossilização e passa a 

adquirir o status de verdade eterna e absoluta sobre os fenômenos políticos, históricos, 

econômicos e sociais (Marx & Engels, 2008). As riquezas produzidas pelo sistema 

capitalista, enquanto riquezas sociais, são apropriadas individualmente, pelos poucos 

pertencentes à classe burguesa (Boschetti, 2019), revelando o agravamento da cisão entre 

interesses particulares e coletivos.  
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As contradições capitalistas gestam em si as bases para sua superação, na medida 

em que 1) é o único sistema que tem a produção de riqueza como pressuposto de sua 

reprodução, estabelecendo um grande potencial para o crescimento quantitativo e 

qualitativo do patrimônio genérico humano, o “corpo inorgânico” de todo sujeito humano 

(Márkus, 2015) e 2) ao mesmo tempo em que precisa produzir riquezas e demanda o 

desenvolvimento subjetivo dos sujeitos como potenciais consumidores do mercado 

também necessita mantê-los empobrecidos para sustentar seu sistema de classes. 

No capitalismo há o recuo das “barreiras naturais” necessário para o 

desenvolvimento de uma individualidade que possui o potencial de estabelecer um 

desenvolvimento humano pautado no princípio da liberdade, uma vez que há a 

possibilidade, por exemplo, de não se identificar unicamente com nossos círculos sociais 

imediatos. Para o pensamento marxista, a liberdade é a possibilidade de escolha entre 

alternativas concretas (Márkus, 2015). Esse fato é ainda mais abrangente se pensamos em 

como as mídias sociais aumentaram a capacidade da liberdade humana de se conectar e 

identificar com qualquer grupo virtual de seu interesse. No entanto, na mesma medida, 

poucos são os que têm acesso mediado ao conteúdo da internet, assim como muitos que 

o têm acessam grupos e conteúdos que ali estão enquanto mercadorias a serem 

consumidas e não como forma de promover a liberdade e autonomia humana.  

No capitalismo toda riqueza produzida socialmente possui o status de “coisa” que 

é estranha, alienada aos indivíduos (Márkus, 2015): é o processo de reificação das 

relações humanas. Entenderemos alienação enquanto o estranhamento entre o trabalhador 

e o produto de seu trabalho, na medida em que aquilo que produz se estabelece enquanto 

coisa. Com a coisificação da atividade produtiva, esta passa a se apresentar como algo 

que é para outro, como atividade que lhe explora, “a atividade como miséria”, o que 

produz, na consciência, o estranhamento-de-si (Marx, 2010, p. 83).  

O trabalho é a atividade vital que objetivamente produz as condições histórico-

sociais para o desenvolvimento das potencialidades humanas, mediadas pelas 

objetivações sociais construídas pela atividade produtiva do sujeito no mundo. Quando 

alienado, o produto do trabalho se torna irreconhecível para o sujeito, de modo que não 

se vê na dimensão genérica do que produziu, isto é, não compreende o resultado do 

trabalho como objetivação social que medeia suas capacidades humanas, o que resulta no 

estranhamento de si próprio.  

Pois primeiramente o trabalho, a atividade vital... aparece apenas como um meio 
para a satisfação de uma carência, a necessidade da manutenção da existência 
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física. A vida produtiva é, porém, a vida genérica. É a vida engendradora de 
vida...O trabalho estranhado inverte a relação a tal ponto que o homem, 
precisamente porque é um ser consciente, faz da sua atividade vital, da sua 
essência, apenas um meio para sua existência.... O objeto do trabalho é, portanto, 
a objetivação da vida genérica do homem; quando o homem se duplica não 
apenas na consciência.... mas operativa, efetivamente, contemplando-se, por 
isso, a si mesmo num mundo criado por ele. Consequentemente, quando arranca 
do homem o objeto de sua produção, o trabalho estranhado arranca-lhe sua vida 
genérica (Marx, 2010, p. 84-85).  

  

Com o sentido da atividade afastado do conteúdo, o trabalho se torna estranho à 

própria personalidade, que seria dependente do trabalho coletivo, com função 

predominantemente social, passa a ser gestada por essas relações alienadas. Os efeitos 

disso para a formação da consciência do sujeito são imensas, a começar pela 

desumanização. Com a cisão em classes, a maior parte dos seres humanos permanecem 

cada vez mais distantes de se apropriarem do que foi construído historicamente por mãos 

humanas: o patrimônio genérico humano. 

 Novamente, podemos trazer outro exemplo. Os sujeitos passam a produzir 

medicamentos não com o objetivo de salvar vidas, de se apropriar histórica e socialmente 

dos princípios farmacêuticos ou de contribuir para a evolução da medicina; mas para 

receber remuneração (Duarte, 1993). Dessa maneira, o que motiva a atividade – e produz 

seu sentido - está a um abismo de distância do seu significado social. O trabalho que, em 

sua origem, favoreceu a humanização através da dialética de apropriação dos 

instrumentos materiais e sociais e da objetivação de si mesmo a partir do que foi 

apreendido, passa a promover a desumanização, ações descaracterizadas e desfiguradas, 

estranhas ao próprio sujeito que age. 

 É diante de todas essas considerações sobre de que sujeitos falamos que iniciamos 

o próximo item, no qual apresentaremos em um primeiro momento o que justifica uma 

teoria da personalidade para o pensamento marxista. Em seguida, descreveremos as 

perspectivas de autores clássicos e contemporâneos a respeito do tema. Por fim, 

finalizamos o item pensando sobre a personalidade propriamente na etapa da 

adolescência, sujeito de nosso estudo. 

3.5. A teoria marxista de personalidade 

 No estudo sobre o sujeito humano, devemos tratar, inicialmente, sobre o que 

constrói sua humanidade, visto que ela não é dada espontaneamente, isto é, pelo ato do 

nascimento. A personalidade humana é uma construção que nunca se encerra e que 
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precisa ser compreendida pela relação dialética entre inato e adquirido e entre social e 

individual.  

 Em relação a personalidade como fenômeno, o desenvolvimento cultural é o polo 

predominante que conduz sua edificação. Isso não significa preterir o polo inato, resultado 

de nossa herança genética; mas defender que nosso aparato biológico somente se torna 

relevante quando é significado, isto é, quando se inscreve em um conjunto de relações 

sociais. A priori, nenhum elemento biológico possui qualquer representação positiva e/ou 

negativa. Por exemplo, podemos dizer que ser uma pessoa com deficiência pode ser uma 

experiência negativa em uma sociedade que ignora as possibilidades de diversidade 

humana.  

 Dizer que é a dimensão cultural que conduz o desenvolvimento da personalidade 

humana, é postular uma questão ontológica. Essencialmente, quem determina, ou seja, 

condiciona e sustenta a existência de uma personalidade, que está constantemente em 

movimento, são as relações sociais de produção que objetivaram o patrimônio sócio-

cultural que está posto. Essas relações sociais são reais, ou seja, existem em nossa 

realidade material e objetiva; sejam expressas em conhecimentos científicos, em objetos 

sociais de uso, em instituições como a escola e a família e, em última instância, na 

organização social de classes que fundamenta (e limita) o que será apropriado por cada 

um de nós. Nesse sentido, todo sujeito é singular-particular (Heller, 2008). A formação 

singular que atribui características únicas e irrepetíveis ao sujeito, sempre se realiza no 

interior da totalidade histórico-social de determinada época, cujas particularidades 

realizarão a mediação entre o sujeito e o patrimônio genérico humano até então 

objetivado, estabelecendo os limites e possibilidades de desenvolvimento humano.  

 Da mesma forma que é falso o binarismo entre inato ou adquirido, também é falsa 

a contradição entre social ou individual. Como apontei anteriormente, o social é a 

dimensão que determina a condução de nossa personalidade. Os sujeitos somente podem 

ser indivíduos porque somos sociais. A lógica dialética supera a relação entre “ou/ou” e 

explicita os mecanismos pelos quais as coisas são, apontando as relações de determinação 

que explicam as leis internas que regem o desenvolvimento de determinado fenômeno. A 

formação do sujeito ocorre mediante a assimilação cultural, através de uma experiência 

de mundo centrada no “eu”. Internalizamos a dimensão coletiva de nossa produção social 

tornando-as referências para o “eu”: nossa casa, nossa cidade, nossa escola.  

 Mas por que o estudo da personalidade deve interessar a uma proposta marxista 

de psicologia? Esta é uma questão importante para compreendermos como as leis da 
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dialética materialista se implementam no estudo da personalidade a ser realizado por uma 

psicologia científica. Para respondê-la, retomaremos os argumentos defendidos por Sève 

(1979) na obra “Marxismo e Teoria da Personalidade”.  

 Para o autor, o estudo do sujeito está inculcado pela ideologia burguesa. Logo de 

início, a proposta de um estudo científico da personalidade deve se orientar por uma 

psicologia historicamente concreta e revolucionária, que objetiva compreender o sujeito 

em todos seus aspectos, sem restrições. Esse fato ocupa um lugar importante na presente 

discussão, se consideramos que a Psicologia e a Política possuem relações íntimas. Por 

exemplo, visões de aprendizagem repercutidas pela psicologia são capazes de afetar 

fenômenos no campo político, como as políticas públicas na área de Educação. Para Sève 

(1979, p. 25), “... uma teoria científica do desenvolvimento da personalidade deve não 

nos afastar do substrato político dos problemas, como antes, bem pelo contrário, 

concorrerá para o tornar mais claro”. 

 Para o autor, toda disciplina comprometida com sua cientificidade deve se 

preocupar com três aspectos fundamentais: a definição de seu objeto, o método adequado 

para estudá-lo e os conceitos de base que os fundamentam. Para a “Ciência da 

Personalidade” começamos, de fato, em um impasse. É verdade que podemos definir que 

tal ciência deva ter como objeto o psiquismo, que é a essência da personalidade (Sève, 

1979; Martins, 2011). Mas como defini-lo? Para o autor, essa é uma missão ainda 

incompleta, visto que a psicologia é uma ciência imatura e predominantemente 

heterogênea. O psiquismo seria definido pelas relações dialéticas entre fisiologia e 

psicologia, assim como entre objetividade e subjetividade, de modo que se deve definir a 

quem compete estudar o quê. O que de particular no psiquismo é do âmbito da psicologia? 

 Para tentar responder à essa indagação, podemos recorrer aos conceitos de base. 

Sève (1979) propõe que a “necessidade”, como definida por Marx, deve ocupar posição 

fundamental nessa ciência, uma vez que dele dependem outros conceitos importantes 

como atividade, capacidades e motivos. Isso porque é a necessidade que possibilita a 

existência da atividade, na qual as capacidades e habilidades são formadas. As 

capacidades compõem um sistema de atividades psíquicas que foram desenvolvidas pela 

atividade humana e que tem como objetivo satisfazer as necessidades (Martins, 2001). 

Não são dons, mas resultado do desenvolvimento humano histórico a partir da 

apropriação da linguagem, ciência, arte, entre outras. O desenvolvimento de capacidades 

é importante tanto para apreender conhecimentos como para ampliar as possibilidades de 

novas apropriações e objetivações (Martins, 2001), o que torna importante analisar os 
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espaços sociais e concretos nos quais se dá nossa formação como indivíduos. Para isso, 

trabalharemos também as intersecções entre o desenvolvimento do psiquismo e a teoria 

da vida cotidiana. 

 Abriremos um parêntese importante nesse momento da discussão para apontar as 

contribuições de Agnes Heller (1991, 2008) para o estudo da formação do sujeito no 

cotidiano, o que torna necessário e importante a realização de aproximações entre a autora 

e os estudos de personalidade feitos por Leontiev (1978; 2004), Vygotski (1996; 2003) e 

Sève (1979). Isso porque a construção do psiquismo como postulado pela psicologia 

soviética ocorre na realidade material que está posta no cotidiano. Heller é uma autora 

que se dedicou ao estudo da vida cotidiana, cujas obras destacamos “Sociologia de la vida 

cotidiana” e “O Cotidiano e a História”, nos quais destacaremos suas reflexões sobre a 

construção do homem particular nas condições postas na concreticidade imediata. 

 Para Heller (2008), na vida cotidiana há o predomínio da heterogeneidade, ou seja, 

há um conjunto diversos de atividade que ocorrem de forma simultânea. Para que a vida 

cotidiana funcione, se torna necessário assimilar um conjunto de normas que são 

referência para o sujeito se localizar em sua realidade (por exemplo, o processo de 

conhecer alguém ou a exibição de diferentes comportamentos em diferentes ambientes). 

Há também um conjunto de capacidades a serem dominadas para nossa sobrevivência no 

mundo (atenção voluntária, comunicação, manusear eletrônicos, saber escrever, entre 

outras). Por esse motivo a espontaneidade é um fator determinante da vida cotidiana. As 

coisas ocorrem sem reflexão: não seria possível refletir cientificamente em cada aspecto 

de nossa vida, como passar o café de manhã. Da mesma forma, a imitação é 

imprescindível para a fluidez espaço-temporal demandada pela vida cotidiana: é uma 

forma de educar não formalizada, que acelera o processo de aprendizagem e torna viável 

a vivência comunitária. 

 Para a vida cotidiana o economicismo é importante na medida em que mantém 

como útil somente aquilo que se prova eficaz na realidade. Isso também ocorre nas nossas 

relações sociais, pela ultrageneralização, a qual é definida pela formação de juízos 

provisórios (rótulos) que são confiáveis enquanto servirem para orientar o sujeito em suas 

relações. A entonação emocional singular de cada sujeito na vida cotidiana colabora para 

essas relações sociais: é o “jeitinho” de cada um, que sentimos quando determinada 

pessoa frequenta o ambiente em que estamos. O pragmatismo aponta a unidade imediata 

entre ação e pensamento na cotidianidade. Essas características da vida cotidiana definem 

uma relação instrumental com a realidade material. 
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 Uma questão de suma importância em nossa análise sobre a formação da 

personalidade do sujeito no nível cotidiano é que a vida cotidiana oculta que toda essa 

aprendizagem pragmática, na verdade, envolve as relações sociais de produção. Nossa 

socialização acontece com a mediação dos objetos que são, em última instância, sociais 

e pertencem ao patrimônio genérico humano. Nosso processo de alfabetização envolve o 

uso do papel e do lápis, os quais exigem o domínio de um conjunto de operações, tais 

quais segurar corretamente, escrever no papel da esquerda para a direita, papel com pauta 

tem uma função diferente de papel sulfite; fatos que, na verdade, sintetizam as relações 

históricas e sociais de desenvolvimento da escrita e dos sistemas de linguagem em nossa 

sociedade. No exemplo dado, o lápis e o papel condensam a história de desenvolvimento 

da escrita, as condições para seu desenvolvimento. Também no cotidiano não se 

encontram explícitas a divisão social do trabalho que condiciona os limites e as 

possibilidades desse processo de formação do sujeito do cotidiano. Que objetos? Que 

qualidade de mediação? E para quem?  

 Nesse mesmo sentido, a particularidade aparece no cotidiano somente enquanto 

um espaço material diferente que ocasiona sentimentos diferentes. Por exemplo: a 

disposição de móveis em casa e na escola são diferentes, as pessoas que se encontram 

nesses dois ambientes também são diferentes, e ambos espaços não coincidem em suas 

funções sociais. O sujeito frequenta e ocupa esses espaços, mas nunca da mesma forma. 

No entanto, essas diferenças não estão em questionamento quanto a sua dinâmica e 

conteúdo. O aluno senta-se na cadeira na escola e, talvez, sente-se mal por estar ali; mas 

não há a reflexão consciente sobre as relações de opressão no espaço escolar.  

 Heller parte do princípio marxiano fundamental de que a sociedade somente se 

mantém perante a reprodução dos sujeitos necessariamente organizados em torno de 

determinadas atividades sociais e produtivas, por meio das quais se tornam sujeitos 

sociais que reproduzem as categorias essenciais da socialidade e generecidade, 

produzindo a si mesmos nesse movimento. A vida cotidiana é o espaço físico e 

psicológico no qual há um conjunto de atividades que caracterizam e possibilitam essa 

reprodução que é, em última instância, social. Importante notar que “caracteriza” é uma 

palavra importante para a compreensão desse conceito porque apresenta que determinado 

conjunto de atividades é que vão determinar, isto é, imputar características para a vida 

cotidiana, haja vista que ela nunca se dá de forma semelhante para nenhum homem no 

mundo.  
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La reproduccion del particular es reproduccion del hombre concreto, es decir, el 
hombre que en una determinada sociedad ocupa un lugar determinado en la 
division social del trabajo. Para la reproduccion de un esclavo le son necesarias 
atividades distintas de las necesarias a un ciudadano de la polis... Todos 
necesesitan dormir, pero ninguno duerme em las mismas circunstancias... 
(Heller, 1991, p. 19). 
 

 Quando nascemos, nos encontramos em um mundo previamente dado. Nascemos 

em condições concretas de classe, gênero, raça e de um sistema de usos, costumes e 

expectativas a serem adotados para nosso funcionamento na vida cotidiana. Nesse 

sentido, a atividade se desenvolve no cotidiano em um movimento que necessariamente 

envolve a apropriação de operações, de sistemas de usos e costumes em relação aos 

objetos e às pessoas circundantes. A existência do sujeito em sociedade, ao longo da sua 

vida, compreende que ele tenha assimilado as regras e tradições de determinada época, 

desenvolvendo as capacidades necessárias para ser um sujeito socialmente ativo. Ao 

assimilar todo esse sistema para reproduzir-se enquanto ser humano, o sujeito também 

reproduz a si próprio como um homem histórico. O cotidiano é o palco dos 

acontecimentos históricos (Heller, 2008), os quais são expressos enquanto necessidades 

do “eu”. 

 Em síntese, a formação da personalidade do sujeito interdepende da relação 

estabelecida com o patrimônio genérico humano. É o processo de apropriação do 

conhecimento construído até então, o que envolve a apropriação das operações em relação 

a determinado objeto. A relação entre apropriação-objetivação se dá sempre com a 

mediação das significações sociais, expressas na linguagem. As operações ocultam as 

relações sociais de produção ali sintetizadas. Por exemplo: aprendemos a escrever 

utilizando um lápis, aprendendo como segurá-lo. O lápis é o instrumento que medeia a 

atividade de escrita e que sintetiza as relações histórica-sociais de desenvolvimento da 

escrita até o ponto da humanidade em que estamos. 

 A sociedade é a particularidade presente nessa relação e explica as formas pelas 

quais o que é universal (aqui apresentado como patrimônio genérico humano) adquire 

formas singulares (aqui representado como a formação da personalidade do sujeito). A 

sociedade que oferecerá os limites e as possibilidades de acesso ao patrimônio genérico 

humano, condicionando as necessidades humanas de determinada época e, assim, 

determinando as atividades sociais e produtivas relevantes. Ainda no exemplo do lápis, 

podemos compreender como a sociedade possibilita de forma diferencial a oportunidade 
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de alfabetização. Quem tem acesso? Quando? Em que condições? Por meio de quais 

atores sociais?  

 Fechando esse parênteses que contribuiu para o aprofundamento de nossa análise 

e retornando para a discussão realizada por Sève (1979), podemos dizer que, para o autor, 

a atividade está em relação direta com a necessidade e pode ser definida pela relação 

dialética entre sujeito e sociedade: todo ato é de um indivíduo, mas expressa, ao mesmo 

tempo, suas relações sociais históricas e objetivas, uma vez que tais relações dependem 

das condições que viabilizam a produção e reprodução dessas atividades (Martins, 2001). 

Entendemos, por essa perspectiva, que é falsa a oposição entre sujeito e sociedade, uma 

vez que dialeticamente formam uma unidade (Lane, 1989). A dialética reside no fato de 

que o sujeito se constitui por sua unidade com a sociedade, mas só existe enquanto se 

diferencia desta, ao mesmo tempo que, sua emancipação como sujeito lhe dá um papel 

ativo na construção da sociedade em que vive (Martins, 2001). 

 Para as leis da dialética materialista, a diferenciação e complexificação de uma 

das dimensões da relação de contradição não necessariamente engendra uma ruptura, 

mas, ao contrário, a enriquece. Nesse sentido, a complexificação das ciências, por 

exemplo, enriquece nosso patrimônio genérico humano; na mesma medida em que a 

diferenciação do sujeito em relação a sociedade, isto é, o desenvolvimento de sua 

personalidade, é um enriquecimento para a dimensão coletiva. Isso só é possível por causa 

da relação entre apropriação e objetivação.  

 A apropriação das objetivações sociais é o que nos permite nos localizar em 

sociedade. É um sistema de referência para o sujeito. Porém, de forma mais crucial, a 

função da apropriação na formação da personalidade é a de construção de nossa 

generecidade. O processo de apropriação é o modo pelo qual a mediação da sociedade 

possibilita o acesso a nosso “corpo inorgânico”, inserindo em nossa formação como 

sujeitos a dimensão universal humana e, nesse movimento, permitindo nossa 

humanização. A construção da personalidade também é resultado desse processo, mas 

somente na medida em que há alguma possibilidade de objetivar, isto é, de transformar 

as objetivações sociais genéricas em “órgãos de sua individualidade”. Para Duarte (1993), 

“para que o indivíduo não se aliene perante o mundo por ele criado, ele precisa ver a si 

próprio objetivado nesse mundo, precisa reconhecer esse mundo como produto de sua 

atividade” (p. 82).  

 No processo de apropriação e objetivação estamos nos apropriando de 

objetivações sociais que só existem diante de um contexto histórico, o qual possui 
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contradições. Nessa medida, o processo de objetivação também produz e reproduz 

objetivações contraditórias e alienadas. A alienação, no entanto, não é característica 

inerente a esse processo, mas depende das relações sociais de dominação, o que tem 

consequências importantes para a formação da personalidade. No capitalismo, podemos 

dizer que há um consumo dessas objetivações, em forma de mercadoria, para poucos que 

podem pagar. A objetivação, expressa em termos de criação, também é limitada no 

sistema do Capital: quem tem tempo e dinheiro para criar; no sentido artístico, científico 

e filosófico? No sistema do Capital, as objetivações sociais são lidas pela perspectiva da 

propriedade privada: só a reconhecemos como nossas quando a possuímos, quando essas 

existem para nós como capital, quando podemos comê-las, bebê-las e vesti-las. 

 Para Sève (1979), assim como para Leontiev (1978), a personalidade é um sistema 

complexo organizado pelas relações sociais entre as atividades do sujeito. Pelas próprias 

características da atividade, podemos dizer que personalidade é onde a história da 

humanidade e a história individual confluem. Antes de compreender de forma mais 

aprofundada como se efetua uma análise da personalidade em seu conjunto, é preciso 

entender de que forma a personalidade é, ao mesmo tempo, social e singular. Ao aplicar 

o método materialista histórico dialético, buscamos sempre o estudo do desenvolvimento 

do fenômeno, investigando seu movimento, de que forma sua estrutura se constitui e quais 

leis fundamentais o regem. Para o estudo da personalidade enquanto fenômeno, Vygotski 

(1996) procurou respostas para essas questões. O autor definiu três principais leis que 

conduzem a formação da personalidade. 

 A primeira diz respeito ao desenvolvimento histórico da conduta humana, isto é, 

das funções psíquicas superiores, tal como atenção voluntária e imaginação, como o 

núcleo da personalidade. Só possui funções psíquicas superiores quem humanizou-se, o 

que apenas é possível a partir de determinadas relações sociais que amparam as atividades 

que não só colocam em prática as funções existentes como também demandam o 

desenvolvimento de novas. A atividade de escrita promove o desenvolvimento de funções 

psíquicas superiores como pensamento abstrato, linguagem e atenção voluntária. Só 

diante dessa base que é possível se complexificar. A complexificação do psiquismo 

resultante desse processo passa a mediar a atividade, contribuindo para que continue se 

desenvolvendo. Quem determina o quão importante é o grau de desenvolvimento das 

funções psíquicas são as relações sociais organizadas em determinadas atividades. A 

partir disso será determinado o maior ou menor grau de desenvolvimento dessas funções 
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e o lugar que ocupam na vida do sujeito, o que é essencial a formação de um sujeito único 

e irrepetível no mundo.  

 Decorrente da primeira lei, a segunda versa sobre o desenvolvimento das funções 

psíquicas superiores. É a lei da gênesis social, que é definida como: 

...as relações entre as funções psíquicas superiores foram em tempos relações 
reais entre os homens; no processo de desenvolvimento das formas coletivas, 
sociais do comportamento se convertem em modo de adaptação individual, em 
formas de conduta e de pensamento da personalidade (1996, p. 228, grifo meu). 
 

 Isso significa dizer que a natureza da personalidade é social (Vygotski, 1996). 

Uma função psíquica surge sempre pela primeira vez nas relações interpessoais que 

estabelecemos. São os outros que, em primeiro lugar, vão nos ensinar e determinar como 

agimos com nós mesmos. Destacamos, novamente, que o próprio desenvolvimento da 

consciência é antes determinado pelas atividades nas quais o sujeito se engaja. As funções 

psíquicas, da mesma forma, possuem seu desenvolvimento intimamente ligado ao que o 

sujeito faz e quem medeia a relação entre ele e a ação; ou seja, nosso desenvolvimento 

depende das nossas atividades e das relações que as geram e as suportam.  

 Uma criança, por exemplo, que diz possuir gosto pela leitura, foi primeiramente 

mediada por um outro na sua relação com a leitura. O fato de se engajar na atividade de 

leitura pelo motivo de sentir prazer vem essencialmente dessa relação e de outras que 

desenvolveram ao longo da sua história de aprendizagem. Mas para ler é preciso se manter 

atenta, exercitar a memória, ativar a imaginação, se apropriar da linguagem e todas essas 

funções psíquicas superiores aparecem ao longo da atividade da suposta criança porque 

alguém exigiu que se atentasse, que se lembrasse, que imaginasse, que falasse.  

 A terceira lei, como desdobramento das anteriores diz sobre a segunda vez na qual 

tais funções aparecem: na relação com nós mesmos. Segundo Vygotski (1996), é a 

apropriação de signos que garante a formação de qualquer personalidade. Signo pode ser 

definido como a imagem subjetiva da realidade objetiva (Martins, 2011), isto é, a forma 

como o reflexo da realidade concreta aparece para nós enquanto sujeitos que possuem 

uma vivência pessoal diante dessa realidade. Podemos citar como exemplo a palavra. Na 

palavra está condensada a história humana em relação a determinado objeto ou fenômeno 

da realidade. Ela surge primeiro para o sujeito no âmbito social, como significação. Mas 

aparece em um segundo momento de forma singular, adquirindo um sentido pessoal. Para 

o autor, o signo é a forma como primeiro controlamos o outro para, depois, controlarmos 
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a nós mesmos, de modo que “nos convertemos em nós mesmos através de outros” 

(Vygotski, 1996, p. 229). 

 Outro exemplo sobre como a mediação social conduz nosso desenvolvimento 

singular é o da criança que estica as mãos em direção a um objeto qualquer, atraída por 

ele. Isso é mediado pelos seus pais, que irão significar o gesto com as funções sociais e 

linguísticas, levando o objeto para a criança. No segundo momento, a criança estica o 

braço não apenas pela atração, mas porque deseja que os pais levem o brinquedo até ela. 

Mais tarde, a depender da forma como essa relação foi desenvolvida, o gesto ganha um 

sentido próprio para a criança, que passa a realizá-lo de maneira cada vez mais consciente 

e de acordo com a linguagem apropriada. É justamente nesse terceiro estágio de 

desenvolvimento das funções psíquicas que fornece a base para o desenvolvimento da 

personalidade. 

 A formação da personalidade depende, pelo exposto, das relações sociais que 

suportam determinadas atividades que vão não apenas apresentar funções psíquicas 

superiores, mas também as exigir para a sua realização. É pela relação interpessoal que a 

criança se apropria de uma função e passa a utilizá-la na mediação com ela própria, de 

maneira intrapsíquica, o que permite sua objetivação nas atividades nas quais se engaja. 

Sabendo que atividade é, portanto, o conceito-chave para o entendimento da 

personalidade, aprofundaremos a seguir as propostas de Leontiev (1978), autor que 

propõe a análise da estrutura da atividade como método de investigação desse fenômeno. 

 Para o autor, o estudo da personalidade não é possível se entendermos seus 

elementos como isolados, mas sim, pela compreensão dos momentos que causam e 

medeiam as unidades de análise do reflexo psicológico. Por essa lógica, a consciência 

perde seu status como um lócus no qual o sujeito projeta suas imagens e conceitos e passa 

a ser entendida a partir de seu movimento específico, que é gerado pela atividade humana, 

como já dito anteriormente. A base para o estudo da personalidade é a categoria atividade, 

a análise de sua estrutura, sua mediação e os reflexos que são resultado dela; o que 

depende principalmente da investigação das relações sociais do sujeito. Segundo 

Leontiev (1978, s.p.), “... a base real para a personalidade humana é o agregado de suas 

relações com o mundo, que são sociais por natureza, porém relações que são realizadas 

através de sua atividade”. 

 O que determinará o desenvolvimento da personalidade é o desenvolvimento das 

atividades, os tipos e formas que existem no mundo objetivo e a forma como se 

hierarquizam. O que unirá as atividades não serão as forças biológicas, mas o sistema de 
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relações nas quais o sujeito se engaja. Além de sua característica coletiva, o que definirá 

a atividade é o fato de ser eliciada e dirigida por motivos. Esses motivos, no entanto, não 

são acessados de forma imediata. Em geral, quando se pergunta a um indivíduo o 

“porquê” de determinada ação ou atividade, responde-se os objetivos ou as motivações 

de suas ações, o que não é o mesmo que ter consciência dos motivos que guiam a atividade 

Segundo Leontiev (1978, s.p.), “... os motivos são revelados à consciência só 

objetivamente, por meio da análise da atividade e de sua dinâmica. Subjetivamente, eles 

só aparecem em sua expressão oblíqua, na forma da experiência de vontades, de desejos 

ou na luta por um objetivo”. Reconhecer os motivos é essencial para a análise da 

atividade, e, portanto, para a compreensão da personalidade. Entretanto, esse é um 

momento secundário que é resultado do desenvolvimento da própria personalidade, como 

veremos a seguir.  

 Leontiev (1978) explica que, em um primeiro momento, o sujeito tem acesso ao 

reflexo psíquico dos motivos, mas na forma de coloração emocional. As emoções, porém, 

são subordinadas à atividade e “refletem o relacionamento entre os motivos” (s.p.) e a 

possibilidade de realizar a ação que atende a estes. Emoções são o resultado de 

determinada atividade. Qual a função da emoção no desenvolvimento da personalidade? 

A atividade sempre possui dois ou mais motivos, uma vez que se volta à satisfação de 

uma necessidade social, mas também do indivíduo. Os motivos, no entanto, não possuem 

a mesma capacidade de induzir a atividade. Chamamos de motivos formadores de sentido 

aqueles que dão sentido pessoal à atividade e de motivos-estímulos os que exercem a 

função de estimulação positiva ou negativa, e estão mais imediatamente relacionados com 

as emoções.  

 As relações entre experiências emocionais e sentido pessoal, estando subordinadas 

ao desenvolvimento da atividade, dependem da hierarquia dos motivos e, 

consequentemente, das conexões sociais que a atividade provoca e suas mediações. As 

atividades podem ocupar um lugar mais ou menos central na personalidade do sujeito, a 

depender do que as engendra: os motivos. Uma mesma ação pode, inclusive, satisfazer 

um ou mais motivos, mas nunca da mesma forma e no mesmo nível. A hierarquização 

dos motivos somente passa a ocorrer a partir da adolescência, quando se supera a fase de 

polimotivação da personalidade.  

 No período anterior a adolescência, chamado de período espontâneo, as ações dos 

sujeitos respondem à demanda de outras pessoas e às operações com os objetos. Leontiev 

(1978) apresenta como exemplo o caso de um experimentador que solicitou à criança que, 
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sem sair do lugar, alcançasse um objeto que estava longe. Caso conseguisse, ganharia um 

doce. O experimentador sai da sala e observa que a criança se levanta, pega o objeto e 

volta a sentar-se. O experimentador então entra na sala, parabeniza a criança e oferece 

para ela o doce, o qual é negado pela criança seguido de lágrimas. Na adolescência há 

uma complexificação das relações sociais e, consequentemente, das atividades nas quais 

o sujeito se engaja, devendo haver uma hierarquização entre elas para que se torne 

possível se organizar na realidade concreta. A consciência passa a refletir essa mudança, 

expressando-a por meio do sentido pessoal, identificado na linguagem.   

 Desde o início mesmo as interações biológicas entre cuidadores e bebê são 

mediadas por objetos sociais, da mesma forma que a relação entre a criança e o objeto é 

mediada por outras pessoas. Ao longo do desenvolvimento da criança, as coisas deixam 

de aparecer somente em suas propriedades físicas, mas são saturadas pelas qualidades 

adquiridas pela atividade humana, através da mediação da linguagem. Conforme a criança 

se desenvolve, essas relações com as coisas e com as pessoas formam linhas de 

desenvolvimento que ora possuem fases marcadas pela relação da criança com o objeto, 

ora pela relação da criança com o mundo social. Acompanhando essas transformações, 

os motivos também se movimentam, formando uma hierarquia mutável que caracteriza a 

personalidade (Leontiev, 1978). 

 Em síntese, vimos que na estrutura da atividade que sua origem ocorre por causa 

determinados motivos em direção a determinados fins. Com a complexificação da 

atividade, necessidades e os objetos que a satisfazem começam a desenvolver vínculos 

mais dinâmicos, de forma que a necessidade não se encontra mais imediata em um objeto 

que a satisfaça: ele precisa ser descoberto. A partir dessa descoberta que o objeto ganhará 

objetividade e materialidade, ou seja, passará a orientar a atividade, adquirindo sua função 

como motivo (Leontiev, 1978; Martins, 2001). Resumindo, falamos em necessidade 

quando o objeto de sua satisfação ainda não é bem delineado. Quando este objeto passa a 

ser representado, imaginado, torna-se um motivo. Como exemplo, Leontiev (1978) cita 

Marx, resgatando o exemplo da fome (p. 16). A fome humanizada só será satisfeita 

através do alimento cozido comido com garfo e faca. O ser humano passa satisfazer suas 

necessidades para agir. É nisso que consiste o motivo. 

 O movimento de transformações das necessidades humanas reside no fato de que 

as ações do sujeito com os objetos e com as pessoas vão se complexificando, tornando-

se cada vez mais ricas, superando a própria atividade que realizam. Nesse processo, as 

ações complexificadas, transformadas, entram em contradição com os motivos que a 
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geraram. Como fruto desse conflito, os motivos deslocam-se para a função de objetivos, 

gerando novos motivos e mudando a hierarquia. Essas mudanças ocorrem principalmente 

devido ao surgimento de novas necessidades que pressupõe que as atividades que antes 

guiavam o desenvolvimento do sujeito passem a ser condições necessárias para novas 

atividades e para a existência do indivíduo e de sua personalidade. Destaca-se nessa 

perspectiva, a lógica dialética materialista do autor, já que explicita as contradições 

dialéticas como motor do desenvolvimento humano. 

 Importante explicitar que a transformação e complexificação das necessidades 

humanas acontecem no seguinte sentido: Atividade Æ Necessidade Æ Atividade. Isso 

porque é o desenvolvimento da atividade que engendra novas necessidades, as quais 

resultam em novas atividades mais complexas que incorporaram as capacidades e 

operações anteriores como base para sua ocorrência.  

 Esse movimento de complexificação da atividade humana passa a se realizar de 

forma mais consciente na adolescência, quando há a possibilidade de atividades guiadas 

pela autoconsciência. Por isso dizemos que, na adolescência, a personalidade surge como 

uma “segunda vez”. Essa mudança ocorre pela ampliação das conexões do sujeito com o 

mundo circundante, favorecendo também mais entrelaçamentos dessas relações. Para 

Vygotski (1996, p. 231), “... a personalidade não é outra coisa senão a autoconsciência 

do homem que se forma quando o novo comportamento do homem se transforma em 

comportamento para si, o homem toma consciência de si mesmo, como unidade”.  

 Por esse movimento primordial, o reflexo psíquico passa a ser consciente, 

deixando de apenas orientar as ações, mas reflete agora a hierarquia das conexões sociais 

que sustentam a hierarquização dos motivos das atividades. O que permite a passagem de 

um período a outro é a reconstrução da esfera de relações com outras pessoas, ou seja, a 

mudança de posição social que o sujeito ocupa na sociedade. Essas interações recebem 

um novo significado: o sujeito passa a perceber-se como participante ativo do processo.  

 É necessário diferenciar autoconsciência de consciência sobre si, uma vez que são 

processos diferentes. Falamos sobre consciência sobre si quando há o reconhecimento do 

sujeito sobre suas propriedades internas e externas, resultado das comparações, análise e 

generalizações realizadas. É a capacidade de formar esquemas corporais, de 

reconhecimento de si fenotipicamente. A autoconsciência, da qual depende o 

desenvolvimento da personalidade, engloba a consciência sobre si, mas é definida pelo 

entrelaçamento entre o conhecimento sobre si mesmo e o sistema de relações sociais nos 

quais o sujeito se insere (Martins, 2001), é a capacidade de refletir na consciência o 
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movimento da realidade concreta. Heller (2008) afirma que a autoconsciência é a 

capacidade de distanciarmo-nos de nós mesmos, mediando nossa relação intrapessoal 

pela universalidade humana. Para Leontiev (1978): 

Lenin escreveu sobre o que diferencia um simples escravo de... um escravo que 
se rebelou. Não é esta uma diferença no conhecimento de seus traços individuais, 
mas sim uma diferença entre a o processo de tomada de consciência de si dentro 
dos sistemas de relações sociais (p. 178). 
 

 Leontiev (1978) afirma que com a adolescência o desenvolvimento da 

autoconsciência, até mesmo os contatos mais íntimos só preservam sua função se forem 

incluídos nesse novo sistema social mais amplo. Entende-se que isto desmitifica a ideia 

de adolescente rebelde, uma vez que aponta as contradições entre as funções e papeis 

parentais e familiares que se cristalizam apesar das mudanças próprias dessa etapa.  

Para Leontiev (1978), o adolescente passa a ser capaz de se ver como fonte da 

ação e atribui pessoalidade para seus atos. Não se submete mais de forma espontânea ao 

seu ambiente, mas esforça-se para diferenciar-se da sociedade enquanto recebe também 

papel ativo em suas relações. A autoconsciência também favorece a percepção do passado 

e do futuro, isto é, inclui na personalidade uma dimensão temporal que passa a ser tema 

das relações do adolescente. “Uma coisa do passado morre, perde seu significado e 

converte-se em simples condição e meio para sua atividade: as atitudes, as habilidades... 

todo o resto aparece para o sujeito a uma luz completamente nova e adquire um novo 

significado”. (Leontiev, 1978, s.p.)  

A formação da personalidade depende de três principais elementos: os vínculos 

do sujeito com o mundo, o grau e organização da hierarquização de atividades em relação 

aos motivos e o grau de subordinação desta organização à consciência sobre si e à 

autoconsciência (Martins, 2001). São as mudanças das relações do sujeito, a 

complexificação de suas ações e o surgimento de novas necessidades que provocarão e 

demandarão as principais mudanças da vida de um sujeito, que resultam em novas 

hierarquizações. A personalidade, no entanto, não é criada por essas mudanças. É o 

movimento da personalidade que as engendram, enquanto a consciência as mediatiza. A 

história do desenvolvimento da personalidade é a história da transformação das 

necessidades humanas (Leontiev, 1978). 

 O estudo da personalidade é, antes de tudo, também a explicitação de um projeto 

de humanidade dentro do qual os indivíduos possam desenvolver suas personalidades de 

forma livre e universal, ou seja, alcançando as máximas possibilidades de 
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desenvolvimento. Nesse sentido, para a perspectiva marxista falamos de “essência 

humana” somente na medida em que todo desenvolvimento do sujeito deve se pautar nas 

possibilidades mais humanizadoras dentre aquelas geradas pelo processo de 

desenvolvimento do gênero humano, quais sejam: a consciência, o trabalho, a socialidade, 

a universalidade e a liberdade (Márkus, 2015). 

 O desenvolvimento da personalidade no capital pressupõe a alienação do sujeito 

em todas as esferas da vida. Não é possível que exista alguém que sobreviva apenas se 

inserindo na dimensão cotidiana, sem nunca acessar a dimensão não-cotidiana 

correspondente ao patrimônio genérico humano. Da mesma forma, ninguém pode viver 

apenas na dimensão não-cotidiana, fazendo cálculos físicos e matemáticos para atravessar 

a rua. A alienação do sujeito no cotidiano ocorre, segundo Heller (2008), devido a 

existência de "um abismo entre o desenvolvimento humano-genérico e as possibilidades 

de desenvolvimento dos indivíduos humanos, entre a produção humano-genérica e a 

participação consciente do indivíduo dessa produção" (p. 38), fato que é agravado no 

capitalismo.  

 No processo de alienação, há o reino da particularidade, instaurando a 

fragmentação entre o sujeito-particular e a universalidade: é o predomínio do 

imediatismo. Toassa (2019) corrobora para essa análise ao discutir o conceito de vivência 

na obra de Vygotski, estabelecendo-a enquanto um conceito que se refere a uma 

experiência imediata não refletida que é mediada sempre pela totalidade das vivências 

anteriormente adquiridas. No sistema do Capital, a alienação entre singularidade e 

universalidade atinge seu ápice no capitalismo tardio contemporâneo devido ao desmonte 

dos postos de trabalho, trazendo graves consequências para o desenvolvimento do 

indivíduo, tal como embotamento afetivo: 

No mundo no qual os homens nascem e no qual devem conversar-se é, segundo 
Goethe, duro. Em este mundo duro eles trabalham (em geral muitíssimo), 
comem e bebem (em geral menos do que precisam), amam (em geral 
conformando-se a convenções) .... Em geral encontram já preparada a hierarquia 
de sua atividade cotidiana, hierarquia que normalmente está estruturada de um 
modo conforme ao lugar ocupado na divisão de trabalho e, por isso, dificilmente 
será modificada. Não possuem nenhuma possibilidade de cultivar suas 
características e quando tal possibilidade existe, os limites são muito restritos. 
Quando a vida parece relativamente completa, está também embotada ou 
limitada (Heller, 2008, p. 48). 
 

 Diante desse contexto, encontra-se o sujeito de nosso estudo: o adolescente. 

Também submetido a relações sociais de produção baseadas na dominação e opressão, o 
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adolescente também possui especificidades em seu desenvolvimento. Para compreender 

melhor as mudanças da personalidade que têm início na adolescência, é necessário 

recuperar seu aspecto histórico e explicitar os aspectos do desenvolvimento da 

adolescência que são produto das mudanças sociais e históricas. Para isso, iniciamos 

contextualizando a perspectiva de adolescência por nós adotada e seguimos pelo caminho 

indicado por Leontiev: a análise da atividade. 
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4. O ser adolescente 

 A adolescência vem sendo tratada pelos estudiosos tradicionais a partir de 

perspectivas biológicas e psicológicas fossilizadas, isto é, que tratam essa etapa da vida 

como algo natural e contínuo, pertencente a uma suposta natureza humana. Interessante 

notar que, apesar do avanço das discussões sobre adolescência, estudos contemporâneos 

também cristalizam um novo local para o adolescente: como o ator social produtor da 

cultura pop. Da mesma forma que estudos biologizantes e psicologizantes, autores que 

partem desse ponto ignoram a totalidade histórico-social, na qual a maior parte da 

população jovem se encontra à margem do acesso ao consumo da cultura pop, quem dirá 

de se estabelecer como sujeito integrante dos processos de produção social de uma cultura 

teen.  

 A verdade é que a adolescência e a juventude hoje se constituem enquanto um 

grande mercado financeiro e são entendidos como sujeitos consumidores. Mas, no 

capitalismo, o consumo e a criação são processos que se encontram em disparidade. O 

consumo é parte integrante de nossa vida em sociedade no capital: é necessário consumir 

o mínimo para sobreviver. Já os processos de criação, de objetivação, são 

impossibilitados para a maior parte dos sujeitos que tem sua existência reduzida a mera 

sobrevivência. 

 É importante observar que o próprio Vygotski (1996), autor importante no estudo 

da adolescência pela perspectiva da psicologia sócio-histórica, considerava a 

adolescência enquanto “idade de transição”, caracterizando a adolescência como o 

preparo para a adultez, uma fase intermediária entre a infância e a fase adulta. Isso porque 

a fase adulta é compreendida como aquela na qual o sujeito se insere na atividade vital 

humana: o trabalho. Nesse sentido, a adolescência seria um momento de preparo 

importante para a inserção nos processos de produção materiais e sociais. 

 Atualmente, no entanto, considerar a adolescência como “idade de transição” pode 

ser teoricamente equivocado, uma vez que a entrada na fase adulta não garante mais a 

inserção nas relações de produção formais e, quando isso é possível, as condições postas 

são de ausência de direitos trabalhistas, violência, insalubridade e precariedade. Vivemos 

um momento histórico, econômico e político no qual os processos de produção sociais 

são descontinuados, fragmentados e voláteis e ao mesmo tempo cada vez mais 

complexos; o que exige maior tempo de estudo, mas não garante uma colocação no 



48 
 

mercado de trabalho. Desse modo, o que definiria o início de uma vida adulta está cada 

vez menos claro, especialmente se a referência for a independência financeira.  

 A partir de visões biologizantes sobre a adolescência, elabora-se o pressuposto de 

que o comportamento do adolescente é resultado de uma maturação sexual que ocorreria 

por volta dos 11 anos de idade, o que geraria distúrbios como rebeldia, hostilidade, 

conflitos intensos e propensão a comportamentos de risco (Tomio & Facci, 2009; Anjos, 

2017). Segundo Anjos (2017), pesquisas mais recentes têm desmistificado a correlação 

entre adolescência e mudanças hormonais, entendendo que as transformações 

características dessa etapa decorrem, primeiramente, de mudanças cerebrais, não 

hormonais. Reduzir o adolescente a condição de sujeito emocional que não possui 

autodomínio da conduta é ignorar completamente os saltos qualitativos no psiquismo que, 

ao contrário, o tornam mais consciente e com maior capacidade crítica de análise. 

Para a psicologia tradicional da idade de transição, as mudanças emocionais 
constituem o núcleo central e o conteúdo básico de toda a crise... À luz dessa 
teoria, tudo nos parece posto boca abaixo, em revés: precisamente a criança de 
idade menor é o ser mais emocional, as emoções, em sua estrutura geral, 
desempenham um papel preponderante; o adolescente... é para nós antes de tudo 
um ser pensante (Vygotski, 1996, p. 2). 
 
Vygotski (1996) defende a tese de que o período de maturação sexual é, na 

verdade, um fenômeno biológico que potencializa o desenvolvimento intelectual do 

adolescente, pois, pela primeira vez, o sujeito se dirige e se volta ao outro de forma 

consciente. As mudanças na estrutura do pensamento passam a ocupar o primeiro plano 

pela primeira vez, e são essas mudanças o cerne do desenvolvimento do adolescente. Essa 

discussão é importante na medida em que a psicologia socio-histórica, baseada nos 

pressupostos marxistas e de autores da psicologia bielo-russos, não ignora os dados 

biológicos, mas defende que a dimensão cultural os incorpora por superação (Anjos, 

2017). Nesse sentido, o início da adolescência não seria marcado somente pela idade, 

como propõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Lei nº 8.069, 1990), mas 

também pelas relações interpessoais que a criança e o adolescente possuem e pelo lugar 

a eles conferidos no seio comunitário e familiar. 

 Em nossa perspectiva, a biologia não é ignorada ou eliminada, mas compreendida 

a partir da unidade dialética entre processos psíquicos e fisiológicos – no qual o 

desenvolvimento cultural é predominante para o desenvolvimento do sujeito – abordando 

o fenômeno em seu processo e totalidade. Dessa forma, a adolescência, assim como todo 

o desenvolvimento humano, é interpretada como um processo biológico que é 
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historicamente condicionado. Ou seja, o polo predominante, aquele que verdadeiramente 

guia o desenvolvimento do sujeito nessa relação, é o desenvolvimento histórico-cultural. 

De fato, o amadurecimento cerebral nesta etapa provoca ajustes dos mapas do corpo, 

interesse sexual e busca por novidades, porém nada disso acontece de forma espontânea, 

mas sim como resultado das mudanças do sujeito em suas relações sociais, que passam a 

demandar dele um novo tipo de organização. O adolescente desenvolve, assim, uma 

maneira particular de relação com o mundo que o cerca, da mesma forma que suas 

relações possuem para com ele uma forma característica de interação, determinando um 

novo tipo de atividade, como veremos a seguir (Pasqualini, 2016; Anjos, 2017). 

 O estudo histórico-social do desenvolvimento na fase da adolescência 

corresponde ao estudo das mudanças de interesses, das transformações das necessidades 

humanas que resulta no desenvolvimento da conduta. A investigação do desenvolvimento 

humano é o estudo em três níveis: filogenético, ontogenético e sócio-histórico/cultural. 

Em nosso estudo privilegiaremos a investigação das relações entre a dimensão 

ontogenética, que corresponde a vida singular do sujeito que ocorre em determinadas 

particularidades – vale lembrar que todo sujeito é singular-particular – e a dimensão 

sócio-histórica. Toda a mudança no desenvolvimento, no entanto, necessariamente está 

subordinada às leis que regem o desenvolvimento histórico-social de nossa sociedade e, 

nesse sentido, há questões de classe, gênero e raça que precisam ser discutidas. 

 Vale retomar que a crise acontece a partir de dois movimentos. O primeiro é a 

mudança de relações sociais, a sua complexificação que passa a demandar do sujeito 

novas e mais complexas formações psíquicas, apropriando-se de elementos cada vez mais 

abstratos e científicos do patrimônio genérico humano e objetivando-se de forma cada 

vez mais ativa em suas atividades. O segundo é que, as capacidades e habilidades 

materializadas em forma de ações da atividade se tornam muito mais complexas do que 

os motivos que as geraram, necessitando de toda uma nova estrutura de atividade que 

incorpore todo esse conhecimento já adquirido e passe a exigir a formação de novos.  

A mudança de interesses na adolescência é justamente resultado dessa ampliação 

das relações sociais, de todo um acúmulo quantitativo de capacidades adquirido nas fases 

anteriores do desenvolvimento, mas não se resume a isso: é um salto qualitativo na 

consciência. O desenvolvimento da consciência, em especial das funções de pensamento, 

passa a tornar o adolescente capaz de distanciar-se de si mesmo, ressignificar seu passado, 

escolher de forma mais consciente os grupos aos quais pertence, e compreender de forma 

mais complexa a realidade que está inserido. Nesse movimento, opera-se a relação entre 
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extinção e nascimento: se perde os interesses do passado, seleciona-se o que será 

ressignificado e abre-se um mundo de novas possibilidades. 

4.1. Atividade de comunicação íntima-pessoal  

 Para entender a adolescência faz-se necessário localizá-la como síntese de 

múltiplas determinações: sociais, históricas e culturais. Como discutido, essa etapa do 

desenvolvimento não é natural e muito menos universal, mas síntese das transformações 

sociais dos modos de produção. De acordo com Bock (2004), com a complexificação da 

revolução industrial houve a necessidade produtiva de mais tempo de estudo e uma 

entrada mais tardia no mundo do trabalho, de forma que os sujeitos passaram cada vez 

mais tempo nas escolas, levando o jovem a se aproximar de seus pares e a se afastar de 

sua família de origem. Esse processo também é resultado de discussões sobre novos 

modelos de atenção para a criança e o adolescente ao longo do século XX, colocando essa 

população em um novo lugar social de proteção integral, enquanto fase “especial” do 

desenvolvimento.  

 Com a aproximação do sujeito com seus pares e o maior tempo dedicado à escola, 

dizemos que são duas principais atividades que guiarão o desenvolvimento do 

adolescente: a comunicação íntima-pessoal e a atividade profissional/ de estudos, como 

esclareceremos a seguir (Anjos & Duarte, 2016). Em nosso projeto, iremos focar na 

comunicação íntima-pessoal por ser a atividade-guia que predomina entre os sujeitos de 

nosso estudo. Recordamos que atividade-guia não é aquela que ocupa mais tempo na vida 

da pessoa, mas que proporciona maiores saltos qualitativos no desenvolvimento, uma vez 

que exige a formação das funções psíquicas superiores para satisfazer os motivos que 

naquela etapa predominam. Em suma, toda atividade-guia deve gerar outras atividades e 

motivos e reorganizar os processos psíquicos do sujeito (Martins, 2011; Anjos & Duarte, 

2016). 

Quando o sujeito se encontra em uma nova etapa do desenvolvimento, a atividade-

guia que o caracteriza é sempre formada pelo desenvolvimento anterior (Pasqualini, 

2016). O movimento realizado no desenvolvimento do psiquismo, decorrente 

ontologicamente da complexificação das atividades do sujeito, é social e historicamente 

orientado, de modo que o desenvolvimento das funções psíquicas superiores é sempre 

mediado. As funções psíquicas tais como atenção, memória, pensamento, linguagem, 

percepção e imaginação se dão sempre umas em relação às outras: é um sistema 
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interdependente, o que não impede que em determinadas etapas do desenvolvimento 

umas ou outras adquiram papel central; tal como é o pensamento para a adolescência. 

Nos resta dizer que dedicamos tanta atenção ao desenvolvimento do pensamento 
porque não podemos considerá-lo de modo algum como um de tantos processos 
parciais do desenvolvimento na idade de transição. O pensamento nessa idade 
não é uma função a mais entre outras. O desenvolvimento do pensamento tem 
um significado central, básico, decisivo para todas as funções e processos 
restantes. (Vygotski, 1996, p. 49). 
 

As transformações no psiquismo somente são possíveis quando o 

desenvolvimento antecedente possibilitou a apropriação de conteúdos elaborados 

histórico e socialmente. Deste modo, o fato de a adolescência representar, em relação a 

personalidade, uma nova etapa na qual o sujeito é mais ativo e consciente em suas 

relações, só se torna viável porque, na atividade de estudos que predomina na etapa 

anterior do desenvolvimento, há a construção das bases psíquicas para que o sujeito 

consiga desenvolver o pensamento por conceitos. É o pensamento por conceitos, a 

categoria mais elaborada do pensamento, que é crucial para o desenvolvimento do 

adolescente, um vez que o torna apto a participar de forma cada vez mais ativa dos 

processos de produção social e de realizar análises mais conscientes e complexas da 

realidade concreta e intrapsíquica, pelo desenvolvimento da dimensão autoconsciente da 

personalidade (Anjos, 2017). 

O pensamento por conceitos é o meio mais adequado para conhecer a realidade 
porque penetra na essência interna dos objetos, já que a natureza dos mesmos 
não se revela na contemplação direta de um ou outro objeto isolado, senão em 
seus nexos e relações que se colocam de manifesto na dinâmica do objeto, em 
seu desenvolvimento vinculado a todo o resto da realidade (Vygotski, 1996, p. 
24). 
 

 Quando analisamos o desenvolvimento em seu movimento, devemos explicitar as 

transformações que ocorreram na passagem da fase anterior para a fase atual. Na etapa de 

idade escolar, que corresponde à atividade de estudos como atividade-guia, o sujeito 

possui um pensamento por complexos difuso, no qual realiza a análise de um ou mais 

fenômenos por associação, de forma sincrética, com base em imagens subjetivas obtidas 

a partir de vivências próprias. Isso porque, nesse momento do desenvolvimento, há uma 

estreita relação entre memória e pensamento, de modo que sua compreensão de mundo 

se dá com base em experiências anteriores que possuem alguma carga de afetividade ou 

possuem alguma associação com o evento presente.   
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Podemos caracterizar o complexo difuso como um pensamento por cadeias que 

estabelece nexos causais entre si, mas de forma que o conteúdo final desses nexos não 

necessariamente possui relação com o primeiro. Exemplo: árvore – pássaro – céu – avião 

– nuvem. Já o pensamento por conceitos é o coração do desenvolvimento do psiquismo 

do adolescente. O desenvolvimento da conduta do adolescente é justamente sua 

participação cada vez mais ativa nas relações sociais, o que passa a exigir que as funções 

de linguagem e pensamento reflitam de maneira cada vez mais profundas as questões 

políticas-sociais. Esse movimento exige um distanciamento de si mesmo e da realidade 

concreta imediata: exige o desenvolvimento de abstrações cada vez mais elaboradas. Esse 

salto qualitativo da consciência do adolescente resultará, adiante, em uma compreensão 

cada vez mais profunda de si mesmo, fundamentado na autoconsciência. 

Se para a criança em idade escolar a palavra denomina o nome do objeto, para o 
adolescente a palavra equivale ao conceito de objeto, é dizer, sua essência, as 
leis de sua estrutura, seus nexos com os demais objetos e seu lugar no sistema 
da realidade já conhecida e ordenada (Vygotski, 1996, p. 47). 
 

O pensamento por conceitos passa a ser demandado porque só é possível resolver 

problemas mais complexos se há uma estrutura mais complexa de pensamento. Vygotski 

(1996) dá o exemplo dos sonhos para explicitar a unidade dialética entre estrutura e 

conteúdo do pensamento. O conteúdo do sonho não pode se expressar pela estrutura 

lógica do pensamento e linguagem, requer o pensamento figurativo. Da mesma forma, 

uma análise social e uma autocompreensão precisam de uma estrutura mais abstrata, por 

conceito, que estabeleça nexos causais mais complexos entre eles. Isso é um processo, 

uma vez que, no início, há pouco desenvolvimento do pensamento dialético e as análises 

se pautam na lógica formal (“ou isso, ou aquilo”). 

É totalmente certo que a participação massiva do adolescente na atividade social 
e, por isso, sua plena autodeterminação com uma classe, supõe um 
acontecimento decisivo em sua vida... o adolescente não apenas é filho de sua 
classe social, como também membro ativo dela mesma... os anos da adolescência 
são, antes de tudo, anos de formação da concepção política-social do mundo, 
anos em que vão se formando, no fundamental, suas concepções sobre a vida, a 
sociedade, a gente, quando nascem umas ou outras simpatias e antipatias 
sociais.... Os problemas que a própria vida traz [ao adolescente], assim como sua 
incorporação decisiva na vida como participante ativo, exigem para sua solução, 
o desenvolvimento de formas superiores de pensamento (Vygotski, 1996, p. 15). 
 

A citação faz algumas considerações importantes. A primeira é sobre o 

adolescente pertencer a uma classe social que condiciona sua participação ativa na 

sociedade, assim como a formação de sua concepção política-social, suas concepções 
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sobre a vida e, nesse movimento, também sobre si mesmo. Isso aponta a necessidade de 

discutir as relações entre adolescência, classe, raça e gênero; tarefa que realizaremos no 

próximo item deste capítulo. Além disso, Vygotski apresenta a questão ontológica do 

desenvolvimento, a dizer, que são as condições sociais e materiais postas que conduzem 

o desenvolvimento de formas superiores de pensamento, as quais serão mediatizadas pela 

consciência. 

Em cada época do desenvolvimento humano há dois períodos que se relacionam: 

no primeiro estão as atividades pertencentes ao sistema “criança-adulto social”, nas quais 

se assimilará os sentidos da atividade humana, os motivos e normas das relações 

interpessoais; no segundo estão as atividades “criança-objeto social” que proporcionam a 

apropriação dos procedimentos elaborados socialmente, isto é, as formas de ações com 

os objetos. A adolescência não foge à essa regra geral, de forma que a adolescência inicial 

é marcada pela atividade de comunicação íntima pessoal e a adolescência tardia pela 

atividade profissional/de estudo (Anjos, 2017). 

A atividade de comunicação íntima-pessoal é constituída pela formação de pontos 

de vistas sobre a vida, sobre o futuro e pelas relações entre os pares, que possuem o 

modelo adulto como referência. É justamente a relação do adolescente com uma rede 

social mais ampla que será o condutor do seu desenvolvimento. Visto que o conteúdo de 

suas relações imita o que foi aprendido pela observação das relações entre os adultos, o 

“código de companheirismo” presente nas interações dos adolescentes pode ser definido 

como aquilo que reproduz as normas gerais dos vínculos existentes entre os adultos 

naquela sociedade (Anjos & Duarte, 2016). 

Embora a imitação pareça, à primeira vista, uma função importante nessa fase, é 

importante compreender que o processo de aprendizagem não é mecânico. Não estou 

falando de uma transposição direta entre o conteúdo interpessoal apreendido e a 

reprodução desse conteúdo entre os pares. É preciso compreender não apenas o conteúdo, 

mas a estrutura particular na qual o conteúdo se inscreve. Em outras palavras, os 

adolescentes reproduzem sim o conteúdo apreendido na relação entre os adultos, mas de 

forma particular, objetivando-se também em suas relações. “O conteúdo e a forma são 

momentos de um processo de desenvolvimento intelectual único. Não se pode encher 

odres velhos com vinho.” (Vygotski, 1996, p. 26).  

Ao mesmo tempo, o adolescente está se apropriando dos conteúdos escolares, 

desenvolvendo o pensamento por conceitos e aprimorando o pensamento abstrato. Na 

adolescência inicial gesta-se as bases para o próximo período: atividade profissional/de 
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estudos, uma vez que suas relações e o conteúdo escolar assimilado passam a exigir uma 

atividade dirigida para o futuro. “O indivíduo, ao apropriar-se dos resultados do trabalho 

social, prepara-se para a sua própria atividade de trabalho... Na adolescência se forma a 

adultez” (Anjos, 2017, p. 50). 

Apresentamos os princípios que norteiam o desenvolvimento do adolescente a 

partir das mudanças históricas e sociais. A história, no entanto, se faz a todo momento, 

(re)significando a forma e o conteúdo das relações humanas, e, assim, também o 

desenvolvimento dos sujeitos. Por esse motivo, é imprescindível que analisemos a seguir 

o que é ser jovem no Brasil. 

4.2. Ser jovem no Brasil 

Pela perspectiva da dialética materialista, ontologicamente é a transformação das 

relações sociais de produção que engendram um novo lugar para a criança e o adolescente, 

produzindo condições diferentes das anteriores para seu desenvolvimento. Na sociedade 

de classes, no entanto, essas mudanças são condicionadas pela classe social a qual o 

sujeito pertence, assim como pela raça e gênero. Quem tem direito a ser adolescente? Que 

sujeitos possuem acesso à educação prolongada antes de se inserirem no mercado de 

trabalho?  

Entenderemos que a exclusão de adolescentes da classe trabalhadora do processo 

de escolarização adequado é intencional, na medida em que mantém uma força de 

trabalho barata e facilmente descartável. Os processos de escolarização têm sido efetivos 

para o desenvolvimento do pensamento por conceitos essenciais ao desenvolvimento da 

adolescência, por exemplo, visto que, no que concerne ao investimento em educação 

brasileira, tem havido cada vez mais cortes e sucateamento do ensino público, como por 

exemplo, a partir da adoção de medidas como a PEC “do fim do mundo”? (Amorim, 

2016). 

Precisamos contextualizar a adolescência no Brasil. Retomar acontecimentos 

históricos explicita a função que determinadas categorias assumem na 

contemporaneidade. É o movimento de descrever e explicitar as relações entre práticas e 

discursos: quais práticas sociais são sustentadas por determinados discursos e quais 

discursos são engendrados por essas práticas. Dessa forma, torna-se possível enxergar o 

movimento em categorias que, na aparência, encontram-se cristalizadas, tais quais a 

infância e a adolescência. Nesse caminho, iremos apontar, brevemente, as principais 

transformações sociais nas relações de produção – e nas práticas jurídicas e ideológicas 
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engendradas por essas relações – no Brasil e as mudanças ocasionadas no lócus social 

ocupado pela criança e o pelo adolescente ao longo do século XX e XXI. 

Para compreender a emergência da adolescência no Brasil, precisamos partir de 

dois fatos históricos do início do século XX: a recente abolição da escravidão e o processo 

de urbanização e industrialização. No início do século XX se encontrava um grande 

contingente populacional composto principalmente de jovens homens e mulheres negras 

desempregados, na transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Ao mesmo 

tempo, a intensificação do processo de industrialização e de urbanização de centros 

brasileiros tais como São Paulo e Rio de Janeiro demandavam uma reorganização social 

na qual era imprescindível o uso de intensa violência para disciplinarização dos corpos 

para as novas formas de trabalho, o que implicava na destituição dos meios de 

subsistência dos trabalhadores do campo, de seus instrumentos de trabalho e do acesso à 

terra.  

No âmbito ideológico, o discurso que sustentava essas práticas era a associação 

do trabalho à moralidade. Quem estava excluído do trabalho passou a ser considerado 

vagabundo, vicioso e imoral. Nesse primeiro momento do século XX, a infância e a 

adolescência eram percebidas como força de trabalho barata. Crianças e adolescentes 

concorriam aos postos de trabalho ou se juntavam ao exército de reserva faminto recém-

criado (Alvarez, 1989). Além disso, criavam competitividade e regulação do salário, 

colocando o trabalho infanto-juvenil como essencial para a reprodução do capital. Ainda, 

jovens negros valiam muito menos, especialmente se fossem mulheres, intensificando a 

competitividade por um meio de sobrevivência. A atenção a infância e adolescência nesse 

momento – e na verdade, não se era possível ainda denominar infância e adolescência 

como termos utilizados atualmente – era organizada em torno de dois principais fatores: 

o abandono e o crescente índice de criminalidade na população jovem (Alvarez, 1989). 

O abandono era fonte de preocupação caritativa, principalmente vinda da Igreja 

Católica, e o principal recurso para lidar com essa problemática social era a Roda dos 

Expostos, mecanismo que permitia o abandono do infante de modo anônimo (Alvarez, 

1989). Esses abandonos aconteciam principalmente devido a falta de modos de sustentar 

materialmente uma criança, por causa da intensa desigualdade social. A criança ou o 

jovem eram punidos por seus crimes de acordo com o que se chamava de discernimento 

ou idade da razão (Alvarez, 1989). No entanto é uma tarefa impossível definir a partir de 

que idade um sujeito passa a ter intencionalidade em sua conduta. Além disso, utilizava-
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se esse argumento para marginalizar as crianças negras, as quais, não por acaso, eram 

colocadas como tendo discernimento muito antes de crianças brancas (Alvarez, 1989). 

Com o surgimento do movimento higienista no Brasil, a questão da infância e a 

adolescência recebe uma nova atenção e passa a ser, junto com a família, um novo lócus 

de intervenção privilegiado da medicina (Costa, 1989). Definem-se práticas familiares 

“saudáveis”, ambiente familiar “saudável” e o corpo familiar e infanto-juvenil passam a 

ser medicalizados. Esse movimento faz críticas aos altos índices de mortalidade infantil 

que ocorriam em instituições como a Roda dos Expostos, às condições insalubres de 

trabalhos no ambiente fabril e, criando-se um campo de intervenção multidisciplinar na 

infância e adolescência no qual o discurso médico ocupa posição central, desenvolve-se 

o conceito de “criança normal” a qual será a matriz para um bom adulto, enquanto o 

“menor” (pivete, delinquente, abandonado e fruto de práticas familiares insuficientes e 

imorais) será a matriz para o adulto vadio e vicioso (Alvarez, 1989; Costa, 1989). 

Esse movimento higienista resulta em uma aliança importante com o âmbito 

jurídico, a partir do qual se começa a pensar em ações que não fossem somente punitivas, 

mas educativas: é necessário a disciplinarização de corpos para o trabalho (Alvarez, 

1989). Além disso, não é suficiente apenas criar mecanismos de resolução de um 

problema social, é preciso preveni-lo e, nesse contexto, isso se dá criando o estereótipo 

de “menor”, resultado de uma família desestruturada e imoral, pobre, provavelmente 

preto e potencialmente perigoso, que deve ser medicalizado, internado, disciplinado, 

evitado e exterminado. Esse movimento atinge seu auge com a emergência do código de 

menores em 1927 (Alvarez, 1989), no qual se consolida juridicamente a diferença entre 

‘criança’ e ‘menor’, a qual possui classe e raça.  

Essa diferenciação entre criança e menor é de suma importância para a forma 

como pensamos adolescência no Brasil, pois esse elemento ainda é presente nos 

discursos. Na época, o discurso moral do trabalho também se aliava a perspectiva de que 

a salvação da criança era a salvação da nação. A emergência do código de menores em 

1927 acaba com o mecanismo da Roda, considerado ultrapassado. Passa-se a considerar 

como abandonado os menores de 18 anos que tenham uma família que não provê 

condições materiais mínimas ou que os eduque de forma imoral ou que se encontre em 

situação de vadiagem, mendicidade e libertinagem.  

Vadios, mendigos e libertinos são resultado também do estado de abandono 
moral ou material. Mas aqui as categorias começam a se articular em torno de 
um outro eixo. Esses menores definem-se pela ausência de trabalho ou educação, 
destino de todos os menores que não estejam em abandono. E, para o menor que 
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não esteja estudando ou trabalhando, o caminho que se apresenta é o da 
delinquência: mendicidade, vadiagem e libertinagem, embora em relação aos 
menores não sejam consideradas contravenções, mas sim resultado do estado de 
abandono a que se deve responsabilizar os pais ou tutores, são fontes de 
delinquência juvenil, segundo esse discurso... o resultado possível de todas as 
situações de abandono, é a categoria do menor delinquente (Alvarez, 1989, p. 
132). 
 

Na contemporaneidade esse discurso ainda se mantém no campo científico, 

político e jurídico. O trabalho é uma categoria essencial de análise da realidade histórico-

social da juventude no Brasil. Seguindo a lógica de que “a anatomia do homem é a chave 

para a anatomia do macaco” (Engels, 1999), ou seja, que estudamos determinado 

fenômeno “simples” a partir de uma estrutura mais “complexa”, o trabalho é a base para 

análise do desenvolvimento em geral, já que expressa a maior complexidade de uma 

atividade. O trabalho na sociedade capitalista, no entanto, é alienado, o que gera outras 

questões: como é ser um adolescente preparando-se para uma vida adulta na qual o 

máximo de possibilidades que será oferecido é limitado pela alienação? Ou mesmo: como 

é ser um adolescente que já está inserido em um trabalho alienado? Podemos apontar 

ainda sobre a formação do sentido geral da vida, também característico desta etapa. Como 

se formar um sentido para a vida quando os adultos também não podem oferecê-lo, já que 

a realidade global predominante é o desemprego e a insegurança? (Anjos, 2017). 

Para Leontiev (2004), no capitalismo os assalariados possuem apenas a 

propriedade de venda da sua capacidade de trabalho. O trabalho está alienado e se 

consideramos essa atividade como vital para existência do que conhecemos como ser 

humano, ela “deve alienar o conteúdo da própria vida” (p. 129). Para o autor:  

Nas condições da sociedade capitalista, o operário sabe o que é a fiação ou a 
tecelagem? Possui ele os conhecimentos e as significações correspondentes? 
Naturalmente que possui essas significações, em todo caso só na medida em que 
isso é necessário para tecer. .... Todavia, nas condições consideradas a tecelagem 
não tem para ele o sentido subjetivo de tecelagem... (Leontiev, 1978, p. 131). 
 

Por essa citação podemos entender que, no sistema do capital, o significado social 

está alienado do sentido pessoal que o sujeito atribui à sua atividade social e produtiva, 

de modo que o operário possui qualquer representação sobre as ações de seu trabalho, 

como por exemplo, sabe o que é fiar e tecer. No entanto ele não o faz para atender às 

necessidades sociais e coletivas, mas pelo salário: o sentido pessoal da atividade é a 

necessidade de ganhar o que lhe permite dormir e comer.  
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“A penetração na consciência destas relações [de contradição] traduz-se 

psicologicamente pela ‘desintegração’ de sua estrutura geral que caracteriza o 

aparecimento de uma relação de alienação entre os sentidos e as significações...” 

(Leontiev, 2004, p. 133). Reforçamos que a alienação não tem origem na consciência, 

mas no fato de que o trabalho aconteça sob relações sociais de dominação. 

As crises estruturais do capitalismo passaram a demandar uma nova reestruturação 

produtiva a partir da década de 60/70, processo que se intensificou no Brasil a partir da 

década de 90, em articulação com o neoliberalismo (Boschetti, 2019). A contradição 

neoliberal consiste no fato de que o Estado, para atender às necessidades econômicas 

burguesas, deve ser ausente na garantia de direitos, mas presente na precarização de 

direitos como o acesso à saúde e à educação, desmonte de políticas sociais e 

criminalização de movimentos sociais e populares (Marconsin, Forti, & Marcosin; 2012). 

Na dimensão produtiva, passa-se a adotar um modelo mais flexível de 

acumulação, produção e consumo, vinculado as ofensivas contra as organizações 

sindicais, movimentos populares, movimentos sociais, entre outras. A competitividade no 

mercado de trabalho e a separação entre interesses coletivos e interesses particulares são 

características que fundamentam as relações de trabalho no sistema do capital, conjuntura 

que é agravada na fase atual do capitalismo com a ascensão do neoliberalismo, o qual 

intensifica o processo de crescente índice de desemprego, aumentando o exército 

industrial de reserva e levando a massa de trabalhadores a uma situação de miséria.  

No Brasil, 11,8% das pessoas (12, 6 milhões de brasileiros) em 2019 encontram-

se desempregadas, sendo que, alcançando um número histórico, as pessoas empregadas 

subsistem por conta própria, em empregos informais (dados citados por Correio 

Braziliense, em 2019) que apresentam condições precárias. Dados do Mapa da 

Desigualdade (Rede Nossa São Paulo, 2019) apontam, ainda, que os setores mais afetados 

pela crise econômica no Brasil são os jovens entre 15 e 19 anos, seguidos dos jovens entre 

20 e 24 anos.  

Se há a destruição dos postos de trabalho e o estudo não é mais uma possibilidade 

de ascensão social, não podemos ignorar que isso se estende para o desenvolvimento do 

adolescente tanto em suas relações interpessoais, as quais reproduzirão o conteúdo 

violento e desigual do capital, como para sua relação intrapessoal, isto é, a relação dele 

consigo mesmo. Para Vygotski (1996) “a conduta do indivíduo é idêntica a conduta 

social. A lei superior, básica, da psicologia do comportamento é a seguinte: nos 
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comportamos em relação com nós mesmos do mesmo modo que o fazemos frente aos 

demais...” (p. 4). 

 Outra questão relevante é sexo e raça. O Atlas da Violência (IPEA, 2019) aponta 

que o número de homicídios entre jovens de 15 a 29 anos tem aumentado 

progressivamente desde a década de 80. Dos jovens assassinados em 2017, 94,4% eram 

homens. No mesmo ano, 75,5% das vítimas de homicídio eram negras e uma pessoa negra 

possui 2,7 vezes mais chance de ser morta do que uma pessoa branca. Há, de fato, um 

extermínio dos jovens negros e sabe-se que os dados apresentados nas estatísticas não 

representam a totalidade de casos, visto que a morte de jovens negros com frequência não 

é documentada. 

 Estudos também têm indicado que jovens são os mais vulneráveis à ocorrência de 

eventos violentos, ao mesmo tempo em que compõe significativamente o quadro de 

agressores da população em geral (Lopes et al., 2008; Oliveira & Sani, 2009). Outro fator 

relevante é a situação socioeconômica da população, uma vez que jovens que vivem em 

comunidades com alta taxa de violência e delinquência possuem maior riscos de se 

envolverem em atos de violência (Lopes et al., 2008). 

 Podemos compreender que a situação da juventude no país não se esgota na 

atualidade, mas é uma continuidade dos acontecimentos históricos discutidos, nos quais 

os jovens da classe trabalhadora se encontravam excluídos, em maior ou menor grau a 

depender da raça, desde o começo. Essa situação se agravou na atualidade com a ascensão 

do neoliberalismo e o desmonte dos postos de trabalho. Por outro lado, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) (Lei nº 8.069, 1990) foi uma conquista histórica da 

classe trabalhadora, na luta por mecanismos legais de proteção integral a essa população 

e da criação de serviços especializados de saúde, educação e assistência. No entanto é 

importante notar que, apesar dessa conquista legislativa, a luta é constante na 

implementação dos direitos da criança e do adolescente na realidade concreta. Segundo o 

ECA (Lei nº 8.069, 1990): 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 
Lei, assegurando-se-lhes, por lei, ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.  
 
Art 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
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à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária... 
 
Art 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido 
na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 
fundamentais.  
 

A situação de violência implícita, como a negligência do Estado e explícita como 

o descaso com a situação do tráfico de drogas, o aumento dos conflitos policiais, entre 

outras, resulta em uma conjuntura crítica na qual o jovem pobre se torna marginalizado 

diante da sociedade. Na aparência do fenômeno há uma binariedade entre vítima e algoz, 

na qual o jovem é tanto vítima da violência como também seu perpetuador. A lógica 

dialética é imprescindível para que compreendamos esse fenômeno em sua essência, uma 

vez que não o resolveremos como “ou vítima ou agressor”, mas partiremos do princípio 

de que essa dualidade é o modo fossilizado pelo qual se apresenta o fenômeno, guardando 

para o jovem pobre apenas dois modos de existência. 

Para sairmos da aparência deste fenômeno em direção às suas determinações 

concretas, sua essência, utilizaremos de Feffermann (2006), cujo trabalho consistiu na 

investigação de jovens trabalhadores do tráfico. Para a autora, a juventude é “a vitrine de 

conflitos sociais” (p. 13), uma vez que catalisa as apreensões de determinada sociedade, 

assim como as exterioriza de maneira particular em suas relações. A sociedade 

contemporânea escolhe o jovem como bode expiatório do quadro da violência atual, 

tornando-o tanto vítima como ator. Há, portanto, a construção de um personagem 

associado à ideia de perigoso e rebelde, mas que, ao mesmo tempo, condensa as 

esperanças da sociedade em relação ao futuro.  

Para a autora, apesar de a vulnerabilidade social ser um fator relevante para a 

ocorrência de atos violentos na juventude, não há uma relação imediata entre pobreza e 

violência: a violência está na estrutura da sociedade de classes. Essa análise converge 

com a realizada por Chauí (1980) ao defender que a violência vem de cima para baixo, 

isto é, do Estado opressor e omisso em direção às populações marginalizadas, como já 

destacado anteriormente. A organização social fundada sobre os princípios da 

propriedade privada possui, portanto, um papel fundamental nos altos índices de violência 

apresentados atualmente. Diante dessas colocações, o entendimento da estrutura da 

sociedade e das formas como se produz a juventude, na qual a adolescência se inclui, na 

contemporaneidade se tornam fundamentais. Há uma tensão dialética entre os sujeitos e 
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a produção cultural, fundamentada na estrutura de nossa sociedade, da qual o jovem não 

escapa e que é imprescindível para a compreensão do modo como o adolescente vai 

participar e se afirmar na vida em sociedade. 

A socialização dos indivíduos somente ocorre se há interiorização da cultura. A 

cultura, no entanto, ao mesmo tempo em que se esforça para produzir o estereótipo do 

jovem rebelde e violento também cria mecanismos para o desejo social de eliminação 

desses sujeitos (Oliveira & Rosa, 2010). Tensiona-se o jovem para o tráfico, para a 

ausência de postos de trabalho e para a condição de miséria e essa população que antes 

era vista como “futuro do amanhã” se torna um “problema de hoje” (Gonzáles & 

Guarechi, 2012). O fenômeno da violência entre jovens é condicionado por uma série de 

fatores que possuem base nas relações sociais de produção organizadas na sociedade de 

classes capitalista e possui um movimento próprio, que na aparência surge como cíclico, 

o que esconde que a violência possui uma origem: a estrutura. Abordaremos de forma 

mais aprofundada essa questão no capítulo seguinte. 

Como discutido, tradicionalmente há a ideia naturalizada de que a adolescência é 

uma fase instável, marcada por muitas crises. Em uma análise mais aprofundada podemos 

observar que a chamada crise da adolescência é o que nos revela, na verdade, a crise do 

capitalismo na sociedade moderna, na qual o uso da violência para a manutenção da 

ideologia é essencial. Além disso, há certa dissimulação na caracterização da 

adolescência como fase instável, quando a instabilidade, a incerteza e a insegurança 

passaram a ser sintomas da vida contemporânea (Oliveira & Rosa, 2010).  

A adolescência, em especial, passa a ser caracterizada pelos “especialistas” como 

um momento de construção de identidade, de rebeldia e de transição e preparação para a 

fase adulta. Nossa análise contraria essa perspectiva e entende que os jovens, conceito 

que abrange também o adolescente, são espelhos que retratam as relações socioculturais, 

ao mesmo tempo que as refletem de maneira particular, como com o uso da violência em 

suas relações, transitando sempre em dois tempos: o presente e o passado (Oliveira & 

Rosa, 2010) e nesse jogo de assimilação de estigmas, valores e expectativas sociais e a 

formação da personalidade do adolescente se dá, principalmente na relação com seus 

pares e consigo mesmo. 

Sabendo que a violência é, portanto, fator fundamental para a compreensão do que 

é ser um adolescente na atualidade, o que necessariamente se reflete na formação de sua 

personalidade, analisaremos no capítulo seguinte o que é a violência, apresentando seus 

efeitos psicossociais. 
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5. Onde nasce a violência? 
 

Neste capítulo, iniciamos buscando um entendimento da violência enquanto um 

fenômeno multicausal e complexo, cuja gênese e desenvolvimento se dão na vida em 

sociedade (Minayo, 1994). Utilizamos das tipologias da violência apresentadas em 

Oliveira (2009) e na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340, 2006) para caracterizá-la: (1) 

violência física, entendida como qualquer comportamento que gere dano físico a outro 

como murros, bofetadas, pontapés, empurrões, sendo marcada pela presença de 

hematomas, queimaduras, fraturas e lesões internas; (2) violência sexual, a qual ocorre 

quando há qualquer conduta que force o sujeito a presenciar, manter ou participar de uma 

relação sexual que não é desejada por meio do uso de intimidação, ameaça ou uso da 

força, resultando na limitação ou anulação do exercício pleno dos seus direitos sexuais e 

reprodutivos; (03) violência psicológica, aqui entendida como toda ação que cause dano 

emocional ou diminuição da autoestima de um sujeito, prejudicando seu 

desenvolvimento, utilizando, frequentemente, de ameaça, humilhação, manipulação, 

isolamento, perseguição, vigilância, ridicularização, entre outros. 

Especificamente se tratando dos direitos da criança e do adolescente garantidos 

pelo ECA (Lei nº 8.069, 1990): 

Art. 5. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido 
na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 
fundamentais. 
 
Art. 18. A criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem o 
uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de 
correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos 
integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos 
executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de 
cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.  
Para os fins dessa lei, considera-se: 
I – Castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força 
física sobre a criança ou o adolescente que resulte em: 

a) Sofrimento físico; ou 
b) Lesão; 

II- Tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em 
relação à criança e ao adolescente que: 

a) Humilhe; ou 
b) Ameace gravemente; ou 
c) ridicularize 
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 Embora a violência seja prevista na legislação brasileira e punida sob a forma de 

lei, é necessário compreender que a distância entre determinada conquista jurídica e a 

implementação dessas leis na realidade concreta envolve as contradições sociais que 

mantém a sociedade de classes em funcionamento. O ECA (Lei nº 8.069, 1990) é uma 

grande conquista para a classe trabalhadora, na medida em que garantiria suas mínimas 

condições de sobrevivência física e psicológica, sendo que podemos considerar o 

reconhecimento da violência psicológica por lei um progresso de suma importância. A 

contradição reside no fato de que a conquista no âmbito legislativo não garante sua 

implementação. 

Esse abismo entre a dimensão legislativa e da realidade objetiva é mantido pela 

atividade material dos sujeitos no mundo, a qual reproduz a violência estrutural da 

sociedade de classes, como veremos, mas também pela dimensão ideológica, sustentada 

pelos discursos e crenças de determinada sociedade. Se pensarmos em violência contra 

crianças e adolescentes, podemos lembrar, por exemplo, da repercussão do que ficou 

popularmente conhecido como “Lei da Palmada” no Brasil, em 2014, a qual acrescentou 

a proibição do castigo físico e moral (Lei nº 8.069, 1990). Discussões sobre os limites do 

Estado na fiscalização e regulação de práticas educativas familiares tradicionais foram 

fomentadas na sociedade brasileira, rechaçando a intervenção realizada e explicitando as 

contradições entre público e privado no que se trata da violência enquanto fenômeno: a 

violência é uma questão de saúde pública; mas quem, quando e em que condições pode 

regular as práticas violentas nos espaços privados? 

Contrariaremos as perspectivas biologizantes e inatistas sobre a violência, 

entendendo que a vida em sociedade é produzida e reproduzida pelas atividades humanas 

de sujeitos históricos que se inserem em determinadas relações sociais, políticas, culturais 

e econômicas. Dessa forma, a violência não seria parte de uma suposta natureza humana 

e muito menos inerente ao funcionamento da vida em sociedade, mas produzida por 

práticas concretas do sujeito no mundo, e, por isso, a violência enquanto fenômeno 

adquire especificidades nas relações humanas. Essa importante premissa nos leva à 

necessidade de reflexionar sobre o que a violência é e como vem se definindo histórica e 

socialmente. Segundo Martín-Baró (1990), ressaltando a importância de uma perspectiva 

histórica sobre violência: 

El modelo histórico sobre la violencia humana parte de dos presupuestos 
fundamentales: (a) existe una naturaleza especifica del ser humano, naturaleza 
abierta a potencialidades de todo tipo, entre ellas la de la violencia y agresión; 
(b) esta naturaleza és de caracter histórico. La historicidad de la naturaleza 
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humana significa desde el punto de vista social que cada persona se materializa 
em el marco de una sociedad concreta, como parte y expresión de unas fuerzas 
sociales; desde el punto de vista personal significa que cada indivíduo sigue un 
proceso que le es peculiar y que configura su propria biografia (p. 401). 
 

 Por que estudamos a violência? De acordo com Silva (2006), o estudo científico 

sobre a temática sofreu um aumento nos últimos anos. Um dos fatores é que a expectativa 

em torno do avanço científico e tecnológico era a de que a violência se reduzisse, quando, 

na verdade, o fenômeno se tornou mais sofisticado e complexo, o que levou, inclusive, a 

se considerar a violência enquanto problema de saúde pública a partir da década de 80 

(Minayo, 1994). Justifica-se, portanto, a relevância do estudo da violência nas relações e 

da tendência histórica posta no capitalismo de um aumento quantitativo (estatístico) e 

qualitativo (em relação a intensidade aplicada da violência física e moral). 

Para compreender o que é a violência e suas características sociais e históricas, 

nos utilizaremos de Vázquez (1986), que inicia sua análise da violência enquanto atributo 

humano, uma vez que somente o ser humano é capaz de exercer a práxis. Segundo o autor, 

práxis é a unidade entre conhecimento e prática, de forma que o conhecimento esteja à 

serviço de uma prática transformadora.  

 Para Vázquez (1986), a transformação da realidade material posta só ocorre 

quando pelas mãos e cérebro de um sujeito humano. Devemos lembrar sempre que são 

mãos e órgãos do sentir e conhecer que existem devido à determinadas relações sociais, 

políticas, econômicas e históricas que se sustentam justamente devido a uma relação sui 

generis com a natureza na qual o sujeito a modifica para atender às suas necessidades 

que, nesse movimento, se humanizam. 

Partimos do pressuposto estabelecido pelo autor de que toda práxis é humana e 

envolve a transformação de uma matéria. Para que essas mudanças ocorram é 

imprescindível violentá-la, transfigurá-la em algo que não é legítimo, no sentido de que 

a matéria transformada em outra perde o que lhe define. Para Vázquez (1986), em síntese 

“... a violência é exclusiva do homem, na medida em que ele é o único ser que para 

manter-se em sua legalidade propriamente humana necessita violar ou violentar 

constantemente uma legalidade exterior (a da natureza)” (p. 374). 

 Aquilo que é o alvo da transformação pode, no entanto, ser outro sujeito. Neste 

caso, falamos de violência na práxis social, na qual o ser humano é tanto agente quanto 

objeto da ação. O sujeito enquanto objeto da ação é material, físico, de carne e osso; mas 

principalmente social, inserido em determinadas relações sociais, econômicas e políticas 
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e que se inscrevem em determinadas instituições sociais. Nesse sentido, o verdadeiro 

objeto da violência na práxis social “... não é o homem como ser natural, físico... mas sim 

como ser humano e consciente” (Vázquez, 1986, p. 380). A violência é dirigida, portanto, 

não somente à materialidade do sujeito, mas especialmente à sua dimensão social. 

Corroborando com a análise de Vázquez, Chauí (1992) entende a violência como a 

conversão de uma assimetria em uma relação hierárquica de desigualdade, com o objetivo 

de explorar e oprimir um outro que, nessa relação passa do status de sujeito para o de 

objeto, coisificando-se.  

 Ora, se a violência é produzida na vida em sociedade, em determinadas condições 

sociais, econômicas e históricas, precisamos deixar claro que a violência é meio para a 

manutenção da sociedade de classes, assumindo especificidades no capitalismo. É meio 

porque é um mecanismo para a manutenção da propriedade privada e, por isso, dizemos 

que a violência é estrutural (Engels, 1877; Martín-Baró, 1990). Essa violência é 

refratada, regulamentada e normatizada pelas instituições, tais como família, polícia 

militar, igreja, escola, entre outras. Ressaltamos que a violência institucionalizada é uma 

consequência da violência estrutural, isto é, não pode ser compreendida senão à luz do 

funcionamento da sociedade de classes. No capitalismo, a violência estrutural possui 

relação intrínseca com os processos de reificação das relações humanas. A questão da 

coisificação, da reificação da vida humana é central para o estudo dos fenômenos na 

sociedade capitalista porque a mercadoria é sua categorial essencial de reprodução e 

manutenção.  

Na sociedade capitalista, a relação entre pessoas passa a adquirir o status de coisa, 

ocultando-se na relação entre os objetos. Não é possível estudar fenômeno algum pela 

perspectiva marxista sem apontar suas bases materiais. Nesse sentido, discutir a forma 

como as relações sociais de produção determinam a violência interpessoal não é reduzir 

o fenômeno às condições econômicas postas, mas apontar suas determinações. Isso quer 

dizer que para a teoria marxiana de realidade, não há um conceito único e simples sobre 

as problemáticas sociais, mas aponta-se as relações históricas e materiais que as 

engendram e desenvolvem. Em outras palavras, analisamos as relações postas em 

movimento que é necessariamente histórico e social e que irão nos explicar o porquê certo 

fenômeno possui determinada forma exterior (fenótipo) e leis internas específicas 

(genótipo).  

 O trabalho objetiva condições sociais e materiais para que possamos existir. Ao 

fazer isso, engendramos o processo histórico. Algo somente existe porque o trabalho 
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criou: se algo é violentado, antes teve que ser criado. E esse fato se aplica também à 

subjetividade e consciência do sujeito, que é engendrada pela atividade material. A 

reificação, enquanto processo de alienação entre o trabalhador e o produto de seu trabalho, 

faz com que a mercadoria apareça como entidade autônoma, oprimindo e ditando as 

regras de sua vida, mas sem nunca pertencer a ele. As consequências desse processo para 

a formação da personalidade humana é mais do que somente a ausência de identificação 

entre o trabalhador e o produto de seu trabalho que resulta em uma fragmentação na 

consciência: é o esvaziamento dos mecanismos de acesso às possibilidades máximas de 

humanização.  

Na sociedade baseada na exploração do homem pelo homem, como a sociedade 
capitalista atual, a violência se mostra tanto nas formas diretas e organizadas de 
uma violência real ou possível, quanto de modo indireto, e aparentemente 
espontâneo, como violência vinculada ao carácter alienante e explorador das 
relações humanas. É a violência da miséria, da fome, da prostituição... que já não 
é a resposta a outra violência potencial... mas sim a própria violência como modo 
de vida porque assim o exige a própria essência do regime social” (Vázquez, 
1986, p. 382).  
 

A violência estrutural nos forja e a história da constituição dos processos de 

violência nas relações humanas na sociedade contemporânea não é maior do que a história 

de formação da própria burguesia enquanto classe dominante (Engels, 1877). A burguesia 

detém os meios de vida indispensáveis para a existência material e social da classe 

trabalhadora, de forma que pode manipulá-los para a manutenção dos interesses de sua 

classe social, estabelecendo, inclusive; condições de extermínio da população negra e dos 

povos nativos e de pauperização da maior parte da população mundial. Em contraposição, 

temos a propaganda massiva de um estilo de vida inalcançável, no qual a 

descartabilidade das pessoas - que publicamente representam esse modo de vida burguês 

nas mídias sociais – e dos objetos produzidos para consumo é a categoria imperativa. 

Somos cada vez mais descartáveis e, com o desmonte dos postos de trabalho, nossas vidas 

valem cada vez menos. Para Martín-Baró (1990): 

La violencia estrutural no se reduce a uma inadecuada distribuicion de lós 
recursos disponibles que impide la satisfaccion de las necesidades básicas de las 
maiorias; la violencia estructural supone ademas un ordenamiento de esa 
desigualdad opresiva, mediante una legislacion que ampara los mecanismos de 
distribuiccion social de la riqueza y estabelece una fuerza coactiva para hacerlos 
respetar. El sistema cierra asi el ciclo de violencia justificando y protegendo 
aquelllas estruturas que privilegiam a lós menos a costa de los mas. Mas aun, el 
control sobre las instituiciones sociales permite a la clase  dominante imponer 
lós objetivos a la sociedad entera y plantear un determinado estilo de vida como 
ideal de existencia... (p. 406, grifo nosso). 
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 Na relação de violência entre indivíduos, aquele que é violentado não se submete 

passivamente, mas reage de acordo com o grau de consciência que possui (Vázquez, 

1986). De acordo com essa assertiva podemos dizer que a defesa de relações não-

violentas perpassa pela necessidade de uma sociedade que se esforça para construir uma 

educação que não só não se conforma com o que está previamente estabelecido do ponto 

de vista da ordem social, mas que se alia a um projeto político de emancipação do sujeito, 

ao desenvolver atuações no mundo cada vez mais conscientes sobre os fatores que 

influenciam direta e indiretamente em suas relações (Silva, 2006). Além disso, a violência 

na práxis social pode, inclusive, ser aliada de um processo revolucionário a fim de 

transformar as condições que mantém a violência em nossa sociedade (Vázquez, 1986).  

 Embora não seja nosso objetivo discutir a práxis revolucionária, é importante 

explicitar a dialética que está posta quando se trata de violência nas relações sociais. 

Apesar de lutarmos para que as relações sejam pacíficas, é necessário eliminar as 

condições que as tornam violentas. A violência na práxis revolucionária não deve ser vista 

a partir da perspectiva moral e valorativa, mas sim como mecanismo de mudanças 

(Vázquez, 1986).  

Dialética da Revolução 
Quero explodir a vida 
para que a vida continue 
quero explodí-la em mortes 
para que a morte não perdure 
(Iasi, 2008, p. 100). 

Em suma, aqui tratamos de uma violência que não deve ser considerada como uma 

entidade com vida própria e poder independente, mas como um fenômeno que está 

condicionado histórica e socialmente, entendendo que somos nós, sujeitos concretos, que 

determinamos o uso e o alcance da violência (Vázquez, 1986). A história da violência em 

nossas relações não se passa, no entanto, sem ocasionar efeitos psicossociais nos sujeitos. 

Analisaremos agora os efeitos da violência no psiquismo dos sujeitos, principalmente a 

partir do que foi elaborado por Martín-Baró (1990). 

 

5.1. Aspectos sociais da violência 

Para Martín-Baró (1990) a análise do ato violento deve envolver quatro elementos. 

O primeiro é a estrutura formal do ato, buscando responder à pergunta “o que é isso?”. 
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Avalia-se quem é o agente do ato violento e quem é o violentado, podendo ser uma 

pessoa, um grupo de pessoas ou uma organização. O ato é instrumental quando a violência 

é um meio para alcançar objetivo e terminal quando o ato violento é buscado como o fim. 

Em segundo lugar, é o carácter da pessoa que o realiza, isto é, os fatores pessoais que 

ocasionaram o ato. Deve-se analisar também o contexto que o possibilitou, se foi um 

contexto amplo, social ou se ocorreu de maneira situacional, imediata. 

O autor entende que para que todo ato violento que ocorra deve haver um contexto 

social que estimule ou permita a violência. Nesse sentido, todo ato violento deve ser 

entendido também pela justificativa oferecida para a ocorrência da violência, uma vez 

que condensa em si os interesses e valores sociais. Um contexto violento estimula que a 

violência ocorra, a qual pode atingir níveis maiores quando a violência é 

institucionalizada e se inscreve em normas e rotinas. 

A justificativa para a violência é de suma importância porque aponta as formas 

como este fenômeno ocorre no processo de socialização. Há a cristalização das pessoas 

em papeis de agressores e vítimas que passam a ser justificados pela atribuição ao 

agressor de um poder simbólico (podemos, por exemplo, citar o uso da farda) e real (como 

o uso efetivo de uma simbologia institucional para ser violento). A justificativa não se 

resume ao conceito de legitimação do lugar do opressor, mas também resulta em maneiras 

de manter o oprimido em determinado status social.  

Há um sistema hierárquico de justificativa, o qual, em nossa sociedade, é formado 

pelas intersecções entre gênero, raça e classe social: homens ricos e brancos possuem 

maior poder para utilizar da justificativa nas relações violentas que exercem. Dentro desse 

sistema elaborado de justificativa, o opressor também pode ser oprimido. Por exemplo, 

podemos citar os policiais militares, pertencentes à classe trabalhadora, oprimindo os seus 

em protestos por pautas que são caras à sua própria classe A justificativa define quem é 

autorizado a violentar, em que situações e com qual grau de dano. 

O quarto elemento a ser analisado é o fundo ideológico, entendendo que a 

realidade social que possibilita a violência é configurada por interesses de classes, de 

forma que os agentes do ato violento sentem que possuem permissão para violentar. 

Diante da análise da violência enquanto construção social, avalia-se, ainda, quatro fatores 

ou circunstâncias que não se apresentam em um reconhecimento imediato dessa: 

a. Agente da ação: como discutido, precisa ser legitimado enquanto agente, 

receber um direito social simbólico ou legal para cometer o ato. Podemos 
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citar como exemplo a organização da polícia militar e a forma hierárquica 

da organização familiar que outorga poder aos pais; 

b. Vítima: quanto mais baixo o status social do indivíduo alvo da violência, 

mais facilmente é aceitável o ato violento contra ele. Por exemplo, aceita-

se que policiais repreendam de forma truculenta garotos da comunidade 

periférica, assim como é norma que pais se utilizem de meios violentos 

para educar seus filhos. Podemos citar o estudo quantitativo sobre o uso 

de punição física nas práticas educativas de Weber, Viezzer e Brandenburg 

(2008) que constataram que, em uma amostra de 472 crianças e 

adolescentes, 88,1% constataram já ter recebido alguma punição física, 

sendo que 36,9% da amostra relatou já ter ficado machucada como 

consequência.  

c. O grau do dano: quanto maior o grau do dano produzido na vítima, mais 

justificado ele deve ser; 

d. A situação: quando o ato ocorre sob a justificativa de “defesa”, é mais 

aceitável do que um ato buscado por si mesmo. Observa-se, por exemplo, 

em casos em que pais agridem os filhos com o objetivo de defenderem-se 

de sua rebeldia.  

 

Embora agente da violência e vítima estejam em posições diferentes, afirma-se 

que o ato violento desumaniza ambos. A vítima é privada de sua liberdade e dignidade, 

objetificada para servir a determinados interesses ou eliminada se é considerada um 

obstáculo, enquanto o agente ao se engajar nessas relações, acaba por se escravizar a esses 

interesses que exigem a desumanização de outros. 

A violência é organizada e amparada pelas esferas de poder burguesas, 

reproduzindo-se nas instituições, a partir do conjunto de atividades materiais e sociais 

empregadas pelos atores sociais que nelas se inscrevem, da qual a família não escapa. O 

processo de socialização dos sujeitos se realiza necessariamente pela mediação dessas 

instituições: desde o início de suas vidas, necessitam se submeter a condições de 

desumanização em ordem de sobreviver física e socialmente. Nesse sentido, o processo 

de socialização pode ser caracterizado também como uma forma de violência 

institucional (Martín-Baró, 1990). 

Na consciência do sujeito, que implica diretamente na formação de sua 

personalidade, podemos falar em controle social (Martín-Baró, 1990). É a violência 
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internalizada, não refletida, que se torna naturalizada. Enquanto mecanismo que participa 

da formação da consciência dos sujeitos, a violência exerce o controle da subjetividade, 

de modo que não apenas define qual papel o sujeito exercerá dentro de sua comunidade, 

como também a possibilidade de ser violento ou violentado, fato que garante a sensação 

de tensão social contínua.  

Enquanto instituição, a família é participante ativa dos processos de produção 

social da violência, conforme veremos com mais profundidade no próximo capítulo. 

Antes desse próximo passo, é importante contextualizar brevemente como a literatura, de 

forma geral, tem tratado a violência intrafamiliar, visto que apresenta um conjunto de 

dados que é nosso ponto de partida para a compreensão do fenômeno. 

 

5.2. A violência institucionalizada 

 Na última década, estudos sobre os efeitos psicossociais da violência continuaram 

ganhando espaços de discussão. Santos e Dell’Aglio (2008) realizaram um estudo 

qualitativo sobre as mães de crianças vítimas de abuso sexuais. As autoras apontam que 

as vítimas de violência podem tanto desenvolver estratégias para evitar e resistir a 

violência quanto podem desenvolver desamparo aprendido, um termo comportamental 

que se refere a dificuldade do indivíduo de se engajar em estratégias alternativas para se 

esquivar ou fugir de situações aversivas, decorrente de uma história de aprendizagem em 

que se resistir não o livrou dessas situações (Yano & Hunziker, 2000). Além disso, as 

mães de crianças que sofreram abuso sexual possuem, predominantemente, histórias de 

vida nas quais estiveram presentes situações de abandono e violência, o que aponta o 

carácter intergeracional da violência. 

A dessensibilização diante da experiência violenta vivida ou observada também é 

relatada pelas autoras, de modo que a violência se torna naturalizada e percebida como 

incontrolável. Não prescindindo da importância de estudos desse tipo, devemos explicitar 

que há a ausência de uma discussão crucial sobre o papel da mulher em nossa sociedade 

e sobre as formas violentas nas quais o silêncio familiar pode assumir em casos de abuso. 

Além disso, o uso do termo “intergeracional” e/ou “ciclo” em artigos científicos sobre a 

violência intrafamiliar é bastante representativo de como os fenômenos lidos somente em 

sua aparência se tornam tão naturalizados que não se identifica nem sua origem nem seu 

fim. Apontar os efeitos da violência intrafamiliar é relevante porque identifica e descreve 

um aspecto da problemática, mas não explicitar o carácter histórico-social é ser negligente 
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cientificamente: não explica o porquê a violência intrafamiliar ocorre e não aponta o lugar 

da família nos processos de produção e reprodução da violência em nossa sociedade.  

Na revisão de literatura sobre o tema, também podemos encontrar outros autores 

que relatam o processo de dessensibilização. Sá, Curto, Bordin e Paula (2009) realizaram 

um estudo longitudinal sobre a correlação entre a exposição à violência e o surgimento 

de comportamentos antissociais em adolescentes da região metropolitana de São Paulo. 

Os autores indicam que a exposição à violência doméstica e urbana acarreta sintomas 

como depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático (TSPT) e 

agressividade. Em sua pesquisa descobriram uma forte correlação entre punição grave no 

ambiente doméstico e a ocorrência de sintomas do comportamento antissocial em 

adolescentes. Dessa forma, o ambiente familiar influencia na manutenção de 

comportamentos antissociais e agravam a dessensibilização desses sujeitos diante de atos 

violentos.  

Quando estudamos os efeitos psicossociais, a literatura relata comportamentos 

externalizantes, como comportamentos antissociais e internalizantes, como depressão 

(Fowler, Tompsett, Braciszewski, Jacques-Tiura, & Baltes, 2009; Davis, Ingram, Merrin, 

& Espelage, 2018). Em estudos sobre correlação entre saúde mental e exposição à 

violência, a literatura internacional tem estabelecido que a violência na comunidade se 

torna um modelo apropriado de comportamento para as crianças e jovens que a observam 

e experenciam, indicando uma forte correlação com comportamentos antissociais. Sobre 

comportamentos internalizantes, entendem que é mais frequente a dessensibilização, a 

supressão de sentimentos, ansiedade e tristeza (Fowler et.al., 2009); como já indicado 

pelo estudo brasileiro citado acima.  

Mais uma vez, identificar as consequências psicológicas da violência intrafamiliar 

é crucial para que se mantenha como um tema relevante de estudo cientificamente. No 

entanto, apenas descrever os transtornos mentais ocasionados pela exposição à violência, 

na verdade, corrobora para a medicalização dos indivíduos, os quais passam a ser 

encarados enquanto filhos problemáticos oriundos de famílias desestruturadas. Em nossa 

perspectiva, sustentada pelos estudos de Martín-Baró (1990), é comum que reações 

naturais a situações que deveriam ser encaradas como extraordinárias, tais como a guerra, 

sejam patologizadas como questões individuais. Dessa forma, reações de mal-estar e 

desenvolvimento de transtornos psíquicos indicariam um trauma psicossocial frente a 

uma problemática comum a todos, mas que se tornou naturalizada.  
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Especificamente sobre a violência parental, a literatura a define como um forte 

preditor para o estabelecimento do sujeito como vítima e/ou agressor em outros ambientes 

(Boas & Dessen, 2019). Tanto a exposição direta, como pela punição física, quanto 

indireta, como pela observação da violência doméstica entre os pais, estabelecem 

correlação com a ocorrência de bullying entre os adolescentes, tanto na posição de vítima 

como de agressor (Davis, Ingram, Merrin, & Espelage, 2018). Estudos no cenário 

nacional também vêm reforçando a hipótese de que violência intrafamiliar predizem 

comportamentos de vítima ou agressão fora do ambiente familiar (Pinheiro & Williams, 

2009; Maldonado, & Williams, 2005; Boas & Dessen, 2019). 

Oliveira (2009) também sinaliza a importância do estudo da violência enquanto 

um ciclo e realizou um estudo em Portugal investigando a correlação entre exposição à 

violência intrafamiliar e o envolvimento de adolescentes em relações de namoro abusivas. 

Os resultados apontaram que 45,1% dos estudantes já praticaram algum ato abusivo com 

o (a) parceiro (a) e 57% admitiu ter sido vítima de algum ato abusivo nas relações 

amorosas que tiveram. Dos 283 estudantes participantes, 133 possuíam relações de 

namoro atuais, sendo que 37,6% são agressores nessa relação e 42,9% vítimas desses 

comportamentos. 

Os abusos mais frequentes foram insultos, difamações, gritos, ameaças e 

proibição de conversar com outras pessoas. 16,3% do total de 283 estudantes já haviam 

presenciado alguma violência física em seu ambiente familiar, 63,6% observaram 

violência psicológica, 16,9% disseram já ter assistido algum membro da família coagir 

outro e 44,7% relatou ter assistido a algum familiar constrangendo outro membro da 

família. A autora conclui que há relação estatística significativa entre os comportamentos 

de vítima e/ou agressora nessas relações de namoro e o fato de esses jovens já terem 

observado vínculos de agressão ou vitimização no seio familiar. 

Os dados sobre como a vitimização e/ou exposição à violência intrafamiliar 

aumentam as chances do engajamento em relações de violência em outros ambientes são 

ponto de partida para entendermos o movimento da violência na realidade concreta. As 

informações estatísticas sobre essa relação ocultam as maneiras pelas quais a violência 

intrafamiliar se torna violência em outros espaços. Pela perspectiva marxista por nós 

adotada, o movimento da violência se dá em espiral, que corresponde a superação de 

determinado fenômeno, o qual adquire novas qualidades, incorporando suas propriedades 

anteriores. Um conjunto quantitativo de eventos violentos ocorrem ao longo do processo 

de socialização dos sujeitos, que não se resumem apenas ao papel da família, mas também 
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contêm a participação de outras instituições que medeiam esse processo. Como discutido, 

a violência interpessoal está intrinsecamente ligada ao controle social, quando se torna 

internalizada e se materializa nas relações consigo mesmo e com outros sujeitos.  

As ocorrências quantitativas aumentam a tensão social. Mas para que a violência 

continue ocasionando efeitos psicossociais e se mantenha em funcionamento, é 

necessário um salto qualitativo de aumento da intensidade da violência física, moral e/ou 

psicológica. Após esse salto inicia-se um outro momento, no qual a violência realizada 

anteriormente se encontra naturalizada, internalizada e passa a ser incorporada em novos 

eventos quantitativos. Nesse processo, a violência se torna banalizada e natural a vida em 

sociedade, inclusive sendo posta como inerente ao seu funcionamento. Este fato aponta 

para a tendência histórica tanto de aumento da violência interpessoal quanto de sua 

intensidade no sistema de sociedade de classes.  
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6. Família 
 

Por vezes, os pais levavam para casa os filhos que 
haviam encontrado a cair de bêbados na rua ou na 
taverna; as injúrias e os murros choviam nos rapazes 
embrutecidos ou excitados pela aguardente... Embora 
repreendessem os rapazes e lhes batessem, a sua 
embriaguez e as suas contendas eram coisas naturais 
para a família; quando os pais eram novos tinham 
bebido também e entrado em desordens, sendo 
igualmente castigados pelos pais e pelas mães. A vida 
decorria sempre assim; continuava a decorrer, não se 
sabia até onde... (Gorki, 1982, p. 10). 

 
 Não há um consenso na literatura sobre o que constitui o conceito de família (Reis, 

1989; Teruya, 2016). Partiremos de uma perspectiva de análise histórica, especialmente 

das transformações familiares ocorridas ao longo do século XX, para elaborar nossa 

compreensão teórica sobre as relações entre violência intrafamiliar e desenvolvimento do 

lugar social da criança e do adolescente. No início do século XX, a família “padrão” era 

retratada pela literatura enquanto aquela constituída por mãe, pai e filhos; na qual o poder 

era centralizado na figura paterna como o alicerce social de uma “boa sociedade”. 

Ao longo do século XX, o surgimento e o reconhecimento de uma maior 

pluralidade do conceito de família foram analisados pela perspectiva clássica dos autores 

científicos e especialistas como um problema social, devido ao que ficou conhecido, na 

época, como sua “desintegração” ou “desordenamento”. Esses termos eram atribuídos às 

novas formas de práticas e organizações familiares decorrente do advento da 

intensificação dos processos de urbanização e industrialização. O surgimento de estudos 

baseados nessa lógica possui relações estreitas com a ascensão e consolidação do 

movimento médico higienista no mesmo século, momento em que a família passa a ser o 

lócus das visões de especialistas das mais diversas áreas, alegando a necessidade de salvá-

la do caos.  

No presente momento, tornou-se banal constatar que a família vai mal. As 
explicações dadas ao fato multiplicam-se. A desestruturação da família é 
sucessivamente imputada ao afrouxamento dos laços conjugais; ao 
enfraquecimento da autoridade dos pais; à emancipação da mulher; ao 
conservadorismo do homem; à rebeldia da adolescência... Em suma, os 
indivíduos estariam como que desaprendendo as regras de convivência que 
mantinham a família coesa... Sem auxílio, portanto, ela estaria perdida. Sem 
cuidados especializados, não encontraria saída para os conflitos em que se debate 
(Costa, 1989, p. 11-12). 
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 Através do sarcasmo genial de Costa (1989) em sua introdução à obra “Ordem 

médica e norma familiar”, colocamos a contradição que representa também nosso 

trabalho. Por um lado, não desejamos de forma alguma apresentar uma visão especialista 

tradicional, que visaria apontar os defeitos da família contemporânea e prescrever 

soluções. Por outro, ao tratar sobre violência intrafamiliar é necessário apontar os 

impactos negativos sociais, físicos e psicológicos que dinâmicas familiares baseadas na 

violência interpessoal apresentam para seus membros; realizando, de certa forma, uma 

crítica aos modelos familiares burgueses e suas práticas. Não poderemos realizar essa 

tarefa por outra lente teórica que não a da psicologia, nosso campo de atuação. Nosso 

objetivo não é esgotar a temática ou formular mais normas para as relações familiares, 

especialmente tratando-se de famílias já marginalizadas como as que participaram de 

nosso estudo, mas compreender a violência intrafamiliar enquanto um problema social 

que deve ser elucidado à luz de suas determinações que não poderiam ser de outra 

natureza que não social e histórica. 

Ao longo do século XX, alguns poucos autores emergiam timidamente do campo 

da demografia histórica, a fim de oferecer uma visão atual e crítica de família, não 

orientada por uma visão idílica do passado (Bianco, 1994). No entanto, atualmente é 

comum definirmos a família como aquelas pessoas que medeiam, em um primeiro 

momento, nossa relação com a sociedade (Reis, 1989). É um grupo de pessoas com 

vínculos de afetividade, consanguinidade e/ou convivência cuja principal função é a 

socialização de seus membros e se estabelece como local privilegiado de aprendizagem 

dos papeis sociais. (Balista, Basso, Cocco, & Geib, 2004; Oliveira & Sani, 2009). 

Para a perspectiva marxista, os primórdios da divisão social do trabalho se 

encontram na família, na forma de divisão sexual do trabalho, que passa a se constituir na 

vida comunitária, mais tarde, enquanto a cisão entre trabalho manual e intelectual (Engels, 

1981; Marx, 2017); o que confere à instituição familiar um papel importante e ativo na 

organização social. Também explicita as relações entre família e sociedade: a família é 

organizada pelas relações de produção vigentes, mas sua organização “interior” também 

é capaz de provocar mudanças, embora essa capacidade de transformação social diminua 

conforme a família se torne cada vez mais privada e ensimesmada. Além disso, a família 

é aquela que garantirá materialmente a produção e reprodução da existência humana e, 

portanto, da história; uma vez que prepara seus filhos para as necessidades sociais 

vigentes.  
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No início a família é a primeira e única relação social que um sujeito encontra 

para, mais tarde, ser secundária em relação aos vínculos comunitários. A família é a 

primeira instituição organizada com a função de socialização com a qual os sujeitos 

possuem contato. Mais tarde, a família não necessariamente deixa de ser uma referência 

para o sujeito, mas passa a ser ressignificada em uma rede de relações mais amplas, o que 

se dá principalmente a partir da adolescência. Para Reis (1989): “ela é o primeiro ‘nós’ a 

quem aprendemos a nos referir” (p. 99). A organização familiar, em suas raízes, existiu 

para suprir duas principais necessidades: a produção de força de trabalho e a reprodução 

da ideologia dominante (Reis, 1989). 

Durante muito tempo houve o entendimento de que a família fosse algo natural, 

sustentando na aparência que a família monogâmica patriarcal sempre existiu e, assim, 

sempre continuaria existindo. Negando esse tipo de perspectiva, nos orientaremos pelas 

determinações históricas da estrutura familiar (Reis, 1989). Devemos seguir neste 

capítulo, portanto, nos voltando primeiro para a origem do conceito de família posto, 

seguir explicitando brevemente a história da família no Brasil e, apontando, mais adiante, 

com a composição familiar na realidade material contemporânea.  

6.1. Revisão histórica sobre a família 

Para a primeira parte, nos basearemos nos estudos de Engels (1891) sobre a 

família em sua obra “A origem da família, da propriedade privada e do Estado”. 

Partiremos da seguinte questão: houve família antes da configuração monogâmica? 

Embora possamos dizer que sim, a resposta completa para essa pergunta faria necessário 

fazer ao passado da história humana uma longa e cansativa visita. Não é o objetivo do 

capítulo esgotar a discussão sobre o tema, mas entender as determinações da configuração 

da família burguesa, na medida em que essa compreensão possibilita apreender que tipo 

de constituição e práticas familiares tem sido privilegiada no âmbito material, social e 

discursivo. Por essa razão, voltaremos brevemente até o momento da família pré-

monogâmica.  

Nesse estágio da pré-monogamia da nossa história comum, isto é, nossa história 

enquanto humanidade, havia a proibição do casamento entre parentes, o que levou à 

impossibilidade de casamentos por grupos. No casamento por grupos, as uniões entre os 

pares eram mais ou menos duradouras e tinham entre si um vínculo de preferência sexual, 

mas não de favoritismo ou exclusividade. Na passagem para a família pré-monogâmica, 

privilegiou-se a formação de um núcleo mais sólido e constante formado pelo casal, o 
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qual poderia se dissolver em qualquer circunstância. Ainda havia reminiscências do tipo 

anterior, como a poligamia, principalmente por parte dos homens. Por esse motivo, o 

direito e a linha de sucessão eram caracteristicamente maternos: os filhos pertencem à 

mãe. 

O surgimento da família monogâmica está intrinsecamente relacionado com o da 

propriedade privada. Para Engels (1891), há uma transição um tanto quanto “natural” para 

a monogamia, uma vez que a propriedade privada passa a ser cara para a sociedade, 

inclusive pela apropriação de escravos e terras sob um mesmo poder, como podemos 

observar na família romana. Há a necessidade de herdeiros dessas posses e, para isso, os 

filhos e a mulher são afastados do grupo de origem materna e passam a pertencer ao 

homem. Nesse novo momento histórico e social, o lugar ocupado pela mulher e pelos 

filhos na sociedade são reorganizados.  

o proprietário aliena sua existência na propriedade; a esta se apega mais do que 
à própria vida; ela ultrapassa os estreitos limites da vida temporal, subsiste além 
da destruição do corpo (...). Mas essa sobrevivência só se realiza se a propriedade 
continua nas mãos do proprietário: ela só pode ser sua além da morte se pertencer 
a indivíduos em que se prolongue e se reconheça, que são seus (Beauvouir, 2016, 
p. 117). 
 

 Para que haja a sobrevivência da propriedade apesar do tempo, a fidelidade da 

mulher se torna essencial como forma de certificar a paternidade, enquanto permite-se 

que o homem seja infiel. Engels (1891) aponta que a escravidão estaria relacionada como 

elemento importante para o desenvolvimento da família monogâmica, assim como a 

servidão, pela relação social de produção ainda intrinsecamente ligada à terra, expressa 

pelas relações servis entre as pessoas com o campo. Assim surge a família monogâmica, 

portanto, predominantemente patriarcal, baseada em fundamentos como escravidão e 

servidão, o que dá tons de submissão e obediência para a nova posição que os filhos e a 

mulher assumem. Nessa nova família, a mulher é “humilhada pelo domínio do homem e 

pela concorrência das escravas” (Engles, 1891, p. 81). 

 Com o passar do tempo, a família monogâmica ganha ancoragens jurídicas e se 

estabelece de forma consolidada, ligada a interesses da classe dominante, também 

predominantemente masculina (Habermas, 1987). Com o seu desenvolvimento, há uma 

cisão cada vez maior entre espaço público e espaço privado: a família, antes entendida 

como o conjunto de pessoas cuja função seria a inserção pública de seus membros, torna-

se o núcleo privado fundamental de reprodução da sociedade. Esse fato é coroado pela 

ascensão do capitalismo, com o surgimento da contradição entre a classe burguesa e a 
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classe operária (Engels, 1891; Reis, 1989), quando a família passa a se basear nos 

pressupostos burgueses de “privacidade”, o que se apresenta na construção de espaços 

arquitetônicos nas casas e também nas transformações das relações familiares. Habermas 

(1987) observa que na arquitetura burguesa há cada vez menos espaços comuns de 

encontros familiares e cada vez mais quartos particulares. Para Engels (1891, p. 95), “A 

família individual moderna está baseada na escravidão doméstica, transparente ou 

dissimulada... Na família, o homem é o burguês e a mulher representa o proletário”. 

Durante muito tempo os casamentos (não apenas os monogâmicos) eram feitos 

com o objetivo de estabelecer alianças ou manter os bens dentro de um mesmo grupo ou 

família. Na família monogâmica moderna, o amor se consolida como aspecto moral das 

relações, se torna um princípio pelo qual uma relação é julgada, a partir do preceito da 

reciprocidade (Engels, 1891). Nessa configuração familiar há, portanto, um jogo de afetos 

entre seus membros (Reis, 1989), a partir de uma dinâmica de poder que pode culminar 

em relações desiguais, centradas em papeis e funções cristalizadas, em um ambiente com 

pouco diálogo, estressor e agressivo (Balista et al., 2004). 

É de suma importância nos atentarmos especialmente para a mudança de posição 

dos filhos nesse arranjo familiar, uma vez que determina as formas que a violência 

intrafamiliar assume contra crianças e adolescentes. Da mesma maneira que destacamos 

como a mulher foi afastada de sua rede de suporte comunitário e subjugada pelo poder 

patriarcal e, portanto, excluída de toda autonomia e processo de participação público, 

podemos dizer que a criança, enquanto herdeira, deve também obediência e servidão ao 

pai. Ambos, na qualidade de propriedades do patriarca, podem ser violentados física e 

moralmente sob qualquer pretexto. O que os diferencia da posição do escravo, como 

exposto, é que são elementos-chave para a transmissão da propriedade privada, o que lhes 

confere certo poder e status sobre os escravos, especialmente quando pertencentes a uma 

classe social dominante. No entanto, lembramos que não é a preservação da integridade 

física e psicológica os elementos em jogo na família monogâmica burguesa, mas sim a 

propriedade, uma vez que seus membros podem facilmente se tornar descartáveis quando 

se tornam uma ameaça a esta. 

As mudanças familiares observadas na contemporaneidade possuem seus pilares 

em dois principais acontecimentos: a ascensão do discurso médico (Donzelot, 1980) e o 

surgimento da educação como uma questão de dimensão pública (Singly, 2007). A partir 

do século XVIII, o discurso médico passa a ganhar grande importância, denunciando a 

alta mortalidade de infantes em instituições filantrópicas, mas atribuindo-a ao hábito de 
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contratar amas-de-leite, práticas das instituições asilares para menores abandonados. O 

discurso dos médicos associava a necessidade de novos modos de higiene pessoal a 

questão moral: as crianças morriam ou adquiriam “maus comportamentos” por causa dos 

maus hábitos das nutrizes. Também havia uma questão econômica vigente na sustentação 

desse discurso: a necessidade de que as crianças pobres sobrevivessem tempo o suficiente 

para dar um retorno financeiro ao Estado (Donzelot, 1980). 

Exalta-se o século XVIII por sua revalorização das tarefas educativas, diz-se que 
a imagem da infância mudou. Sem dúvida. Mas, o que se instala nessa época é 
uma reorganização dos comportamentos educativos em torno de dois pólos bem 
distintos... O primeiro tem por eixo a difusão da medicina do mestiça, ou seja, um 
conjunto de conhecimentos e de técnicas que devem permitir às classes burguesas 
tirar seus filhos da influência negativa dos serviçais sob a vigilância dos pais. O 
segundo poderia agrupar, sob a etiqueta de ‘economia social’ todas as formas de 
direção da vida dos pobres com o objetivo de diminuir o custo social de sua 
reprodução, de obter um número desejável de trabalhadores com um mínimo de 
gastos públicos, em suma, o que se convencionou chamar de filantropia 
(Donzelot, 1980, p. 22). 
 
No século XIX, a associação entre higiene e moral cai por terra. Surge o médico 

da família, realizando uma aliança com a mãe para aplicar seus conselhos educativos e de 

higiene, o que altera o lugar da mulher dentro da família, a qual passa a ser a promotora 

da educação familiar. A família burguesa se torna uma “estufa aquecida contra as 

influências exteriores” (Donzelot, 1980, p. 24). A partir desse momento, é incentivada 

uma parceria entre a família e as instituições de ensino: os pais devem educar as crianças 

para aceitar a disciplina na escola e velar pelas boas condições da educação pública.  

A ordem do Estado, da sociedade, começa a ser atribuído ao desenvolvimento de 

boas famílias. “O que perturba as famílias são os filhos adulterinos, os menores rebeldes, 

as moças de má reputação... Em compensação, o que inquieta o Estado é o desperdício de 

forças vivas, são os indivíduos inutilizados ou inúteis” (Donzelot, 1980, p. 29). Estado e 

família se estabelecem como complementares no objetivo de construir uma boa nação, 

com base na necessidade de reorganização da sociedade em torno de novos imperativos 

econômico-sociais em consolidação. 

A mãe popular, em condições de pobreza, por vezes abandonava suas crianças nas 

instituições para recebê-las novamente como nutrizes, com o objetivo de receber alguma 

remuneração. Mais tarde, para mudar o sistema de abandono, o Estado passa a fornecer 

um auxílio financeiro, mas a mulher pobre mantém esse status de nutriz diante do discurso 

médico e, por isso, o vínculo entre a mulher e o filho em uma família pobre permanece 
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enquanto aquele que deve ser vigiado, sempre suspeito de prejudicar a criança (Donzelot, 

1980). 

A partir do final do século XIX, o objetivo das associações filantrópicas e 

religiosas é o de restaurar a vida familiar, a partir da moralização de seu comportamento. 

Vangloriam o casamento como união que impede a má educação dos filhos em situações 

ruins de higiene e cuidado, o que os perverteria. No entanto, com o desaparecimento ou 

redução das ligações familiares e com a terra – fruto da constituição do capitalismo, que 

destitui os camponeses de sua terra e trabalho – o número de mulheres pobres aumenta, 

o que impede o casamento por dote (o qual servia pra compensar a manutenção da mulher 

e filhos) (Donzelot, 1980). A solução para essa problemática é a imposição do trabalho 

doméstico (não remunerado) como uma tarefa exclusivamente feminina, o que permitia 

introduzir na vida operária elementos de higiene relativos à educação das crianças 

(Donzelot, 1980). 

A mulher pobre precisa continuar inserida no mercado de trabalho, assumindo os 

cargos menos qualificados e mais mal pagos, o que gera certa competição com os homens, 

destituindo-os, em parte, de seus privilégios sobre a mulher e os filhos (Donzelot, 1980). 

Os estudos de Donzelot (1980) apresentados convergem com a hipótese de Reis (1989) e 

Singly (2007) segundo a qual a família moderna é a família “sentimental” (Singly, 2007), 

local de estruturação psíquica de seus membros (Reis, 1989). As mudanças na família 

apresentadas demandam uma nova dinâmica baseada no controle social da mulher e na 

vigilância da criança.  

A partir do século XX, o aclamado “interesse na criança” corresponde ao interesse 

na construção de uma nação forte. Nesse novo modelo familiar, o Estado exerce papel 

central no controle e regulamentação das práticas familiares, justificando sua intervenção 

através da transformação do lugar da criança como um sujeito em fase especial do 

desenvolvimento que necessita de acompanhamento. A questão da vigilância é 

importante porque possibilita a noção de família “normal”, essencial para o que se 

considera um “bom funcionamento” da sociedade. A criança também precisa ser envolta 

de vigilância nesse novo modelo. É problema para o desenvolvimento da criança o 

excesso de liberdade, o abandono nas ruas e a tendência a não trabalhar. 

certamente há o recentramento da família sobre si mesma .... A família burguesa 
constituiu-se através de um retraimento tático de seus membros com o objetivo 
de recalcar ou controlar um inimigo exterior: os serviçais... Ao passo que a família 
popular se amolda a partir de uma redução de cada um de seus membros aos 
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outros, numa relação circular de vigilância contra as tentações do exterior, o 
cabaré, a rua.... (Donzelot, 1980, p. 43). 
 
Segundo Reis (1989), a importância da família não pode ser subestimada, uma vez 

que, devido a esses afetos que caracterizam sua dinâmica e pelo espaço que ocupa como 

instituição na sociedade moderna, a família passa a ser o lócus de estruturação da vida 

psíquica de seus membros. É a família que vai transformar a ideologia em uma visão 

natural e cotidiana de mundo, estabelecendo normas e valores sociais. Ela é capaz tanto 

de gerar quanto de reproduzir as hierarquias de idade e sexo existentes em determinada 

sociedade. Para Singly (2007), sociólogo francês que estuda as transformações familiares, 

o privilegiamento da família como espaço de estruturação psíquica ocorre principalmente 

a partir da década de 1960, quando há uma “psicologização” das relações. 

A partir da segunda metade do século XX, a dinâmica familiar se fundamenta em 

dois polos: a privatização da família, devido ao aumento da atenção qualitativa nas 

relações interpessoais, e a socialização do grupo familiar em face da intervenção estatal. 

A família “sentimental” corresponde à família “vigiada”, que precisa se pautar em regras 

jurídicas para controlar suas relações. Segundo Singly (2007), a família moderna pauta-

se menos em regras de transmissão de patrimônio econômico oriundos da propriedade 

privada e mais no afeto das relações. É importante ressaltar que, para a perspectiva 

marxista aqui adotada, não é possível dizer que o afeto nas relações modernas é menos 

baseado na propriedade privada do que as regras de transmissão de patrimônio 

econômico. 

Há transformações importantes no jogo das relações familiares, mas justamente 

porque, em última instância, o que podia ser transmitido entre gerações nas famílias mais 

pobres sofreu um processo de completa destruição com a consolidação do capitalismo. 

Não há mais terras como patrimônio, as quais foram, forçadamente, tomadas. A 

população rural se torna cada vez mais pobre e menos dona dos processos de produção 

da terra e, o resto, se afunda na pobreza da cidade. Singly (2007) defende que essa 

mudança paradigmática no interior das relações familiares se dá pela intersecção com a 

história do processo de escolarização, através do qual a criança recebe um novo papel 

social: ela deve ser estimulada por si mesma, independentemente de sua posição na linha 

sucessória de bens familiares. Concordamos com esse argumento, mas compreendendo-

o a partir de uma perspectiva histórica, na qual, como dito, a mudança nas relações de 

produção ao mesmo tempo em que despojam a classe trabalhadora do acesso à posse, 

também instituem a educação como possibilidade de ascensão social.  
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A partir do século XIX, a regulação das relações familiares se torna também uma 

atribuição do Estado, especialmente em questões como: divórcio, aborto, autoridade 

parental e escolarização precoce de crianças (decorrente da inserção das mulheres no 

mercado de trabalho). Há a realização de uma passagem do modelo estritamente 

prescritivo do discurso médico para um contrato jurídico que deve levar em conta o 

pluralismo familiar (por exemplo, reconhecendo a existência de famílias monoparentais). 

Ao mesmo tempo, a descentralização do discurso médico na família abre espaço para o 

surgimento de outros especialistas, como os psicólogos.  

Ressaltamos que não há uma ruptura na ideia de “família normal”. A família 

continua a se estabelecer como campo de intervenções ditas científicas que visam 

culpabilizar suas práticas e ajustá-las “sob o olhar competente de um especialista” 

(Singly, 2007, p. 69). A escola assume posição central, utilizando do argumento da 

pedagogia para vigiar e das normas da instituição escolar para disciplinar. Concordaremos 

com a ideia de Althusser (1983) de que o par escola-família é essencial para a reprodução 

da ideologia vigente no capitalismo.  Para compreender de forma mais aprofundada sobre 

a dinâmica de poder na estrutura familiar, as mudanças que assumiu com o passar dos 

séculos e suas especificidades nesse estudo, nos deteremos agora resumidamente no 

desenvolvimento da família na história do Brasil. 

6.2. A constituição das famílias brasileiras 

 No Brasil, a família monogâmica patriarcal se estruturou durante o período de 

colonização. Pode ser classificada como extensa, por incluir não só o núcleo conjugal, 

mas sua prole legítima, seus bastardos, parentes, agregados e mesmo amantes; todos sob 

o mesmo teto e autoridade do patriarca. Havia baixa mobilidade social e geográfica e alta 

taxa de fecundidade (Teruya, 2016). A família nesse momento possuía grande poder 

social, político e econômico, devido à ausência de representação do governo português 

pela colônia. Era a origem familiar que referenciava os sujeitos (ser filho de, ser esposa 

de, etc.), além de indicar seus limites e possibilidades dentro das relações comunitárias 

(Teruya, 2016). 

 Na família colonial dois principais elementos impediam a aproximação entre os 

membros: a relação com os escravos e a relação com o patriarca. Os escravos adentravam 

a vida familiar completamente, não existia vida colonial sem o trabalho escravo. Não só 

participavam intensamente dos processos de produção da vida material, como também da 

intimidade física e emocional da família, cuidando de aspectos como a higiene e 



83 
 

amamentação das crianças (Costa, 1989). O patriarca centralizava todo e qualquer tipo de 

iniciativa cultural, social, econômica, sexual e emocional. Não era permitido aos outros 

membros desejar. Os filhos, a esposa e os serviçais eram um todo passivo diante do poder 

e violência do patriarca.  

O desenvolvimento desse tipo de família possuiu suas próprias especificidades a 

depender da região do país. No Nordeste, a sociedade colonial se desenvolveu sob o 

regime da grande propriedade ruralista latifundiária. Em São Paulo (século XVII), as 

distâncias entre as fazendas eram muito menores, o que aumentava o contato entre os 

sujeitos e tornava as relações menos verticalizadas. No Sudeste, a economia mineradora 

dispersou as famílias pela região. Durante muito tempo, a história do Brasil foi a história 

do poder familiar (Teruya, 2016). 

 Na segunda metade do século XIX, observou-se o enfraquecimento desse poder, 

descentralizando-se para as mãos de representantes dessas grandes famílias no âmbito 

político, o que originou as oligarquias familiares (Teruya, 2016). A partir do século XX, 

passou a ocorrer um processo de urbanização da família brasileira. Nesse momento, 

muitos autores construíram uma visão achatada desse movimento, ao pensar a 

industrialização e urbanização como prejudiciais à ordem familiar (Bianco, 1994). 

 No Brasil, o processo de higienização da família ocorre concomitantemente com 

o desenvolvimento urbano. O Estado voltado para o desenvolvimento industrial 

necessitou de ter um controle demográfico e político da população, utilizando a família 

para esse processo disciplinar. Desenvolveu-se dois tipos de campanhas para esse fim: 

reorganização das famílias em torno da conservação e educação das crianças e 

moralização e higiene, especialmente dirigida às famílias pobres (Costa, 1989). 

 A partir do processo de urbanização, passou-se a adotar costumes europeus que 

modificaram a relação entre a população e o território e, assim, também entre a própria 

família. Nesse novo modelo, as pessoas adaptavam-se às cidades. O modelo médico 

higienista condenou a presença dos escravos na intimidade familiar, alegando a 

degeneração dos costumes e destituiu o poder do patriarca, atacando os velhos costumes 

e práticas familiares e instituindo um novo lugar da mulher na família. A nova família 

centrava-se nas relações entre seus membros, na luta contra o ambiente inimigo (Costa, 

1989). 

Com a diversificação profissional proporcionada pelo processo de urbanização, 

determinadas habilidades profissionais passaram a se tornar mais lucrativas do que 

explorar a força de trabalho desqualificada. A medicina higienista estimulou a mudança 
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do investimento em escravo para o investimento em saúde e educação, na articulação com 

o Estado e a possibilidade de construção de uma nova noção (Costa, 1989). Nesse jogo 

de aliança entre Estado e medicina higienista que resultou em uma reorganização social 

e familiar, o que estava em pauta era o processo de disciplinarização necessário para as 

novas formas de trabalho.  

A instituição familiar em seu formato extenso deixa de ser o governo da colônia e 

se torna a célula mater da sociedade, enquanto família nuclear conjugal. No sistema 

colonial a relação com o filho era instrumental, no sentido de secundária. Para ele era 

dirigida uma atenção generalizada, não personalizada. Na época colonial, os bens 

materiais eram mantidos na base da violência, no seguimento estrito dos velhos costumes 

(Costa. 1989). “Na Colônia, sobreviver, expandir-se ou progredir eram sinônimos de 

repetir. O pai sábio e eficiente era o que conseguia reeditar com maior fidelidade possível, 

as fórmulas de dominação de seus antecessores” (Costa, 1989, p. 158). 

Aproximadamente na metade do século XX, as famílias tornavam-se menores. A 

família nuclear organizou-se para atender as necessidades da sociedade industrial. Há a 

perda da extensão da família, possibilidade de independência econômica dos filhos - o 

que ocasiona a diminuição da autoridade paterna -, aumenta-se a participação da mulher 

na vida produtiva – muito embora as mulheres negras já se vissem forçosamente 

obrigadas a participarem do mercado de trabalho em ordem de sobreviver – e a natalidade 

é planejada pela lógica médica (Goldani, 1994; Teruya, 2016). Nesse novo momento da 

família, torna-se caro a socialização da criança, educando-a para ser uma personalidade 

adulta adaptada ao sistema (Teruya, 2016). 

Para Teruya (2016), é a partir do desenvolvimento da economia industrial que os 

laços de afeto conquistaram posição central na família, devido ao enfraquecimento dos 

laços de parentesco, a impessoalidade nas relações pessoais fora da família características 

de centros urbanos, o enfraquecimento do poder do pai e do marido, entre outros fatores. 

Esse processo fez com que o controle da produção saísse das mãos da família em direção 

aos empresários capitalistas e ao Estado. 

Há um novo lugar importante para a infância nesse modelo familiar, 

simultaneamente com a mudança de papel da mãe na família. A medicina higienista se 

alia à mulher, atribuindo para ela a posição privilegiada de implementação das novas 

normas de higiene e educação infantil (Costa, 1989; Donzelot, 1980). Essa nova atenção 

à infância dada pelos higienistas surge das denúncias a alta taxa de mortalidade infantil 

encontrada em instituições como a Casa dos Expostos e atribuíram esse fato ao desleixo 
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dos cuidados dos pais para com a prole e na contínua teimosia do homem em propagar os 

velhos costumes, não permitindo adentrar a higiene e a educação no seu íntimo familiar, 

por meio da requalificação do lugar da mulher na família.  

A partir dessa reorganização, a família se caracteriza pelo jogo entre ser 

determinante o suficiente na vida de um sujeito para degenerá-lo moralmente e, 

simultaneamente, possuir potencial para curá-lo e transformá-lo em um adulto adaptado 

e funcional. Concomitantemente ao novo lugar da família, a escola surge como forma de 

vigiar a criança e as práticas familiares, objetivando adestrar a criança moral, intelectual 

e fisicamente para o trabalho (Costa, 1989; Singly, 2007). 

A consolidação da medicina higienista dá tons de afeição para a relação familiar 

diferentes da colonial. O lugar social da criança na família se transforma: os pais dedicam-

se a criança e a criança se torna o modelo de “bom adulto” futuro, não o contrário. A 

família colonial, cuja reprodução era necessariamente baseada em seguir estritamente os 

modelos antigos de relações sociais (em um modelo social baseado na força e na violência 

patriarcal), dá lugar a família que necessita de validação especialista para se ajustar 

(Costa, 1989; Singly, 2007). 

No modelo familiar contemporâneo, o que dinamiza as relações é a questão da 

moral, fato também proporcionado pelo desenvolvimento da noção de indivíduo, que se 

opera a partir da consolidação do capitalismo. O sentimento de culpa é central para o 

desenvolvimento das relações familiares contemporâneas: é o jogo dos afetos, dos 

sentimentos, das chantagens, dos dramas que passam a regular essas novas relações. A 

violência intrafamiliar se inaugura como forma de educar moralmente, visando a 

construção de um adulto funcional. Na família contemporânea, a “educação” violenta é 

justificada pela via do afeto: te puno porque te quero bem e seu comportamento lhe faz 

mal, embora não saiba.  

 Com a reabertura democrática na década de 80, é possível observar que houve o 

fortalecimento de muitos movimentos sociais que passaram a materializar as ideias acerca 

da família, da mulher, da criança e do adolescente que gestavam durante a ditadura. Entre 

1960 e 1991, aumentou de 45% para 78% o contingente populacional vivendo em zonas 

urbanas. Simultaneamente, houve uma diminuição de 6,2 para 2,5 na taxa de fecundidade. 

Cresceu em 13 anos também a expectativa de vida brasileira. Entre 1960 e 1990, houve 

um aumento de 16% para 39% de participação feminina no sistema produtivo, 

aumentando também as estatísticas de mulheres como chefes da família.  
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Em 1988, há uma nova Constituição que passa a declarar família como a união 

estável entre homem e mulher ou qualquer dos pais e seus descendentes. Esse novo 

conceito reconhece as assimetrias nas relações familiares e enfatiza a proteção dos 

dependentes: crianças, jovens e velhos (Goldani, 1994). O Estado se apresenta como 

regulador das relações familiares, mas atribuindo à família as decisões de planejamento 

familiar (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988). 

 Na mesma época, destaca-se o aumento de 16% para 22% das famílias 

monoparentais (mãe ou pai com filhos) e uma diminuição do modelo conjugal com filhos 

de 60% para 48% (Goldani, 1994). Observa-se como essas mudanças alteraram o lugar 

da mulher na família, que agora contribui com as despesas da casa, se torna um pouco 

mais independente e possui maior controle sobre sua fertilidade. As mudanças ocorreram 

também para os homens, que agora devem cada vez mais se preocupar com assuntos 

domésticos, como o envolvimento com a paternidade. Seguindo a mesma linha, crianças 

e adolescentes não são apenas mais uma extensão familiar, mas ocupam uma posição 

central e, finalmente, são vistos como cidadãos de direitos e deveres com a criação de 

serviços especiais para esse público. Este fato foi consumado a partir da criação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/90), em 1990, que passa a representar legal 

e juridicamente a regulação dos direitos da criança e do adolescente. 

 A família também sofreu mais mudanças desde então. O Censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010) sobre composição familiar e de 

domicílio mostra que já são em 17,7% o número de casais sem filho, 4% a mais que em 

2000. Também há 16,3% de famílias reconstituídas (filhos do responsável, do cônjuge ou 

de ambos). Aumentou a escolaridade dos responsáveis pela família, especialmente entre 

mulheres, que agora representam 38,7% das chefias familiares. Podemos notar, portanto, 

uma modalidade crescente, de recasamentos, e uma mudança que tem conquistado cada 

vez mais espaço, a dizer, o aumento da participação da mulher nas decisões sociais e 

familiares. Essas são mudanças contemporâneas que possivelmente encontraremos no 

nosso estudo.  

A reorganização familiar acompanha as reorganizações produtivas. A família, 

agora cada vez mais “privada” se estabelece a partir de dinâmicas mais horizontalizadas 

em relação a época colonial. Além disso, a moralidade se torna uma questão de suma 

importância, que justifica e permite o uso da violência nas relações. Com o 

desenvolvimento da família como local de estruturação psíquica, a partir do jogo de afetos 

familiares, como se dá a violência? Se antes o patriarca centralizava todo poder familiar, 
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a quem é permitido punir no novo modelo familiar? De que formas são aceitas as 

punições? Como são justificadas?  

 Antoni e Koller (2012) analisaram o perfil da violência em famílias com histórico 

de abuso físico, averiguando os relatos de pais, mães e filhos sobre os conflitos entre cada 

díade (mãe-pai, pai-filho, mãe-filho e entre irmãos). Nos resultados, encontraram que o 

que mais se observa são conflitos conjugais. Sobre os conflitos entre pai e filhos, é 

interessante notar que 100% dos pais entendem que os filhos são responsáveis pelas 

brigas, enquanto 86,7% dos filhos atribuem culpa a si mesmos. Da mesma forma, quando 

há conflitos entre mães e filhos, 100% das mães entendem que são os filhos os culpados, 

enquanto 66,6% dos filhos atribuem culpa a si mesmos. Nos conflitos entre pai e filhos 

predomina agressões corporais, acompanhadas também de verbais. As partes mais 

mencionadas pelas agressões são: cabeça, rosto e pernas.  

Nos relatos dos filhos, as pesquisadoras notaram que há uma banalização da 

violência (Exemplo: “ele não bate nem na cara!”, p. 51). Para resolução dos conflitos, 

tanto pai quanto mãe apontam punição corporal e restritiva como estratégia nas relações 

com os filhos. Esses são dados importantes que apontam para a realidade de que, apesar 

das mudanças conquistadas, os pais ainda têm para com os filhos a relação de propriedade 

privada, objetificando-os ao violentar sua integridade física e psíquica, as quais são, em 

última instância, sociais. 

 Destaca-se a responsabilização dos filhos pelas brigas familiares, o que deve 

influenciar na autoestima destes e na percepção de como relações interpessoais 

funcionam. Assis, Avanci, Silva e Oliveira (2012) estudaram a relação entre a violência 

experienciada na adolescência e a formação da autoestima. Os autores avaliaram a 

violência entre irmãos e entre pais, a violência física menor e severa praticada por pai e 

mãe contra os filhos, violência psicológica, violência sexual, violência vivida na escola e 

na comunidade e o quanto o jovem desempenha comportamentos transgressores. Em 

relação aos componentes individuais obtiveram: aceitação corporal, resiliência, 

autoconfiança e determinação, competência acadêmica e uso de substâncias. Nos 

resultados encontraram três aspectos que influenciam a autoestima do adolescente: o 

sentimento de insegurança gerado pelas relações violentas, a relação hierárquica presente 

nessas relações e o sentimento de frustração e menos valia após as agressões; 

especialmente psicológicas. 

Em outros estudos revisados pelos autores, encontraram também correlação 

positiva entre baixa autoestima e comportamento violento em diversos contextos, devido 
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ao sentimento de poder e independência que proporcionam. Em sua investigação, notaram 

que a autoestima também está ligada com a capacidade de o adolescente se sentir livre 

para apresentar suas ideias e opiniões, o que não encontra espaço em famílias com 

hierarquias cristalizadas. 

Os estudos brevemente descritos acima reforçam a hipótese desenvolvida até 

então de que há relações positivas entre exposição à violência no ambiente familiar e o 

exercício dos papeis de vítima e/ou agressor nos ambientes extrafamiliares. Na 

perspectiva teórica que utilizamos, uma das maneiras possíveis de se explicar esse 

fenômeno é pela lei geral do desenvolvimento cultural elaborada por Vygotski, que 

sustenta que todas as funções cognitivas aparecem duas vezes no desenvolvimento 

cultural da criança: primeiro, no nível social (interpsicologicamente) e, no decorrer do 

desenvolvimento, no nível individual (intrapsicologicamente) (Vygotski, 2003). Entender 

as relações entre violência intrafamiliar e processos de vitimização e/ou agressão por 

parte do adolescente utilizando desta lente teórica é essencial para que coloquemos como 

foco o processo histórico e social de socialização do indivíduo, evitando a naturalização 

dos fatos. 

Pela exposição realizada nos parágrafos anteriores, podemos notar a percepção de 

um carácter intergeracional da violência: os modelos parentais cristalizados na dinâmica 

familiar hierarquizada são fatores importantes para o modo como o adolescente se 

relaciona com ele mesmo e com o outro. Esse dado posto pela investigação da realidade 

imediata não explica os mecanismos que criam e mantém a violência. Também não 

realizam recorte de classe, raça e gênero na “transmissão” da violência nas relações. Além 

disso, a família aparece como totalmente culpada dos efeitos psicossociais da violência 

notados no desenvolvimento da criança e do adolescente. A quem compete regular as 

práticas familiares? Quais as relações entre essas práticas e as relações sociais de 

produção que a engendram e mantém como necessárias? Como romper com a noção 

cíclica tão propagada cientificamente de que a realidade se esgota na relação direta entre 

vítima e algoz? 

Do ponto de vista da teoria da personalidade abordada pela psicologia histórico-

cultural, devemos partir da análise do conjunto total de atividades dos sujeitos no mundo 

(sociais e materiais) para compreender os efeitos psicossociais da violência intrafamiliar 

em seu desenvolvimento. No que concerne à adolescência, a atividade de comunicação 

íntima-pessoal, como atividade-guia, é o nosso principal ponto de partida de análise. Isso 

porque, como discutimos, o adolescente está reproduzindo entre seus pares aquilo que 



89 
 

aprendeu ao longo de sua vida sobre relações interpessoais, mas também sobre o 

relacionamento intrapessoal, isto é, consigo mesmo, o que engloba a autoestima, por 

exemplo. Esse processo não se dá à margem das relações sociais e das instituições nas 

quais se inscreve. 

É também na adolescência que se mostra uma visão mais consciente em relação 

ao futuro, que também será afetada por todas as relações que sustentam a produção e 

reprodução de sua vida, inclusive as marcadas pela violência. A revisão de literatura 

realizada revela que a abordagem utilizada é predominantemente quantitativa, o que 

aponta a necessidade de mais estudos na área qualitativa a fim de aprofundar a temática.  

Por fim, atentos aos dados alarmantes sobre a violência envolvendo os jovens no 

país nas últimas décadas, assim como à ausência de estudos que se comprometeram a 

identificar e descrever, a partir de uma perspectiva marxista e dialética, a personalidade 

de adolescentes expostos à violência intrafamiliar, elaboramos o presente projeto visando 

compreender os efeitos psicossociais da violência intrafamiliar na formação da 

personalidade de sujeitos submetidos à essas condições de vida. 
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7. Objetivos 
 

Objetivo geral 

 
Investigar e descrever os efeitos psicossociais da violência intrafamiliar na 

formação da personalidade de adolescentes, a partir da dicotomia entre vítima e algoz 

posta pelas pesquisas tradicionais no conceito de “violência intergeracional”. 

 

Objetivos específicos 

x Resgatar histórica e socialmente os principais conceitos trabalhados, a dizer, 

família, violência, adolescência e personalidade; 

x Analisar a contradição vítima-algoz; 

x Identificar e descrever a estrutura das atividades dos adolescentes participantes, 

posto que é somente através da atividade que o sujeito se insere nas relações 

sociais determinantes de sua personalidade; 

x Contextualizar violência familiar e adolescência na comunidade em que se fará a 

pesquisa. 
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8. Método 
 

8.1. Desenho da pesquisa 

O método utilizado é o materialismo histórico dialético, conforme proposto por 

Marx (2017) e, mais tarde, implementado na psicologia bielo-russa, por Vygotski (2003). 

Materialismo histórico é a ciência que investiga as leis gerais que regem o 

desenvolvimento de qualquer fenômeno, em sua historicidade, multiplicidade e 

abarcando as contradições que movimentam o processo histórico e social (Konstantinov, 

1960). Para o estudo aprofundado das relações entre todos os componentes da vida social 

de um indivíduo, Marx parte da ação humana, que é, em última instância, a produção e 

reprodução da vida real (Marx, 2008; Konstantinov, 1960). Partindo dos estudos 

hegelianos, Marx (2017) versa críticas sobre seu idealismo e desenvolve um método 

materialista, cuja única substância é a matéria, de modo que “não é a consciência que 

determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência” (p. 22). 

Já a lógica dialética vai tratar do movimento, da lógica que busca a compreensão 

do fenômeno pela estruturação do pensamento (Reich, 1934). A dialética ocupa-se da 

unidade dos contrários, estudando de que forma a identidade de polos contrários se 

estabelece e quais os movimentos e saltos qualitativos gerados pelos conflitos entre esses 

polos (Reich, 1934). 

De acordo com o que Marx (2017; 2008), para o método materialista histórico 

dialético, a ciência deve encarregar-se de investigar a concreticidade dos fenômenos. Diz-

se que um fenômeno é concreto quando é síntese de múltiplas determinações. Para se 

chegar às determinações de um objeto, parte-se do empírico, do que se pode apreender 

pela observação imediata da realidade. Essa premissa deixa claro que a compreensão do 

fenômeno depende de algo além do contato direto, o qual, na verdade, oferece uma 

representação caótica do todo. 

A análise é a única via capaz de superar esse caos empírico, ao possibilitar a 

apreensão das múltiplas determinações de um fenômeno. Para isso, o fenômeno é 

“decomposto” em unidades cada vez mais simples. Essa etapa é realizada pelos processos 

de abstração, expressos no concreto pensado. No entanto, neste momento, o concreto 

ainda é representado, reproduzido pelo pensamento, é necessário retornar à realidade 

objetiva para confrontar a teoria com o real. É ainda necessária uma terceira etapa que 

busca apreender o fenômeno em sua totalidade, abarcando as contradições que o 

movimentam, entendendo-o como síntese histórica e social (Netto, 2011). O fenômeno 
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concreto, saturado de determinações é nosso ponto de chegada que agora nos permitirá 

retornar para o que era dado de forma imediata e abstrata com a totalidade. Agora, o 

fenômeno não é mais uma representação caótica, mas uma totalidade rica de relações 

diversas (Netto, 2011). 

Vygotski (2003) aplica no desenvolvimento em sua obra o método proposto por 

Marx. O autor pressupõe três princípios básicos para um trabalho realizado dentro da 

perspectiva do materialismo histórico dialético. Em primeiro lugar, a análise é sempre 

dos processos e não de objetos, pois todo fenômeno se modifica temporalmente. O 

segundo princípio diz respeito à necessidade de superação de análises meramente 

descritivas, uma vez que devemos sempre ir em direção à origem da problemática 

estudada, determinando as relações que a influencia. Outro ponto destacado pelo autor 

diz respeito ao dever do pesquisador de realizar uma investigação que reconstrua a 

questão estudada, dado que ela pode se encontrar de maneira cristalizada, apresentando 

uma aparência externa que nada diz a respeito da sua natureza interna. 

O método vigotskiano também adota a análise mediada pelas abstrações, a qual 

entende que o conhecimento elaborado pelo pensamento científico a partir da mediação 

do abstrato é a captação da essência da realidade objetiva, é o seu reflexo (Duarte, 2000). 

A análise também é sempre feita pelas unidades que compõe o fenômeno. Diferente de 

elemento, a unidade é uma parte viva e indivisível da totalidade, ao mesmo tempo em que 

dispõe de todas as propriedades que caracterizam o conjunto (Duarte, 2000). 

Consideramos que a utilização do método marxiano ultrapassa as discussões 

dicotômicas na ciência entre qualitativo e quantitativo: busca-se utilizar ferramentas e 

técnicas de coleta de dados e análise que apreendam a essência do fenômeno. No entanto, 

o modelo tradicional de Ciência circunscreve nossas possibilidades de análise e atuação: 

o período do mestrado raramente é o suficiente para apreender as leis internas de 

desenvolvimento de um dado fenômeno e é necessário caracterizar dicotomicamente sua 

metodologia a fim de passar pelas instâncias burocráticas. Dentro dessa lógica, 

entenderemos nossa pesquisa como uma pesquisa-ação, conforme proposta por Barbier 

(2007), elaborada a partir de um desenho qualitativo, no qual predominou a realização de 

entrevistas e observação-participante para a análise de dados. 

Barbier (2007) traz contribuições quando diz a respeito do carácter coletivo de um 

pesquisador, que deve não apenas dedicar-se ao trabalho intelectual, mas realizar a 

articulação entre a elaboração intelectual e o trabalho de campo com os sujeitos de sua 

pesquisa. O autor também propõe o mecanismo de observação participante ativa, que 
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interessa especialmente ao nosso projeto, na qual o pesquisador desempenha um papel 

importante no grupo a fim de obter um status entre os sujeitos estudados, sendo que sua 

posição é, assim, tanto dentro quanto fora do grupo. A pesquisa-ação também coloca os 

relatos de vida como significativos, os quais são também resultado da confiança entre 

pesquisador e pesquisado. 

 O relato oral autobiográfico, dentro de nossa perspectiva, deve ser analisado pela 

relação dialética entre singular, particular e universal. A representação do sujeito sobre si 

mesmo e sobre sua vida apresenta tanto aspectos subjetivos quanto objetivos de formação 

da sua personalidade. O objetivo de se utilizar dessa técnica é apreender a realidade 

concreta a partir do reflexo psíquico dessa realidade apresentado pelo sujeito (Martins, 

2001). Ao compreender a realidade objetiva a partir da “realidade representada” pelo 

sujeito, avançamos em direção à dimensão universal pelo entendimento de que tal 

realidade não é comum somente a um indivíduo, mas a toda uma sociedade. 

 

8.2. Contexto de pesquisa 

A análise de nosso local de pesquisa é de suma importância para a compreensão 

das particularidades do processo de formação da personalidade de adolescentes expostos 

à violência intrafamiliar. Nosso contexto de pesquisa inclui dados coletados pela prática 

de campo: a conversa que ouvi entre as pessoas nas ruas, o que era possível de observar 

ao andar pela cidade, a forma como as pessoas ocupavam o espaço territorial e os 

discursos que sustentavam essa ocupação que é, em última instância, social. Em um 

primeiro contato com a cidade, notamos, por exemplo, que não haviam adolescentes ou 

jovens nas ruas em horários além dos turnos escolares. Em uma análise aprofundada 

realizada a partir da totalidade de dados coletados, a ausência de adolescentes nas ruas se 

dá devido ao medo da violência do tráfico, de modo que as narrativas sobre a história da 

cidade necessariamente incluem a história do desenvolvimento do tráfico naquela região. 

Dentro das narrativas sobre a cidade e o tráfico, a unidade assistencial surge como 

aquela que tem potencialmente a missão de salvar os jovens do tráfico e restaurar a paz 

cristã de que tanto necessita a cidade. O peso da unidade assistencial na qual realizamos 

a pesquisa é, portanto, singular. A memória da violência do tráfico na história da cidade 

dá tons afetuosos muito fortes e marcantes entre a população e a unidade assistencial, a 

qual se torna referência para muitos quando contam sua própria história.  
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O local da pesquisa é caracterizado como um dos menores municípios brasileiros. 

Ao mesmo tempo, o Mapa da Violência (Waiselfisz, 2007), o apontava entre os 10% dos 

municípios com maiores taxas de homicídios na população jovem. Em 2008, o município 

apresentava uma taxa de homicídios 2,5 vezes maior do que a média nacional, dado 

apontado em um estudo sobre as taxas de homicídios nos municípios brasileiros realizado 

pelo Observatório de Segurança Pública. 

A compreensão sobre o contexto de pesquisa se deu a partir de dois movimentos 

importantes. O primeiro realizado a partir do contato empírico, apreendendo a realidade 

imediatamente posta: a ausência de adolescentes ocupando os espaços, a agitação das 

pessoas em determinadas esquinas, policiais posicionados com fuzis nas praças, entre 

outras observações. O município no qual se realizou a pesquisa não é um território isolado 

do resto da humanidade, mas engendrado a partir de processos de produção sociais e 

materiais que convergem com a história do desenvolvimento do nosso país, assumindo 

especificidades nesse processo, como por exemplo, ser localizado no interior de Minas 

Gerais.  

No trabalho de campo podemos notar as especificidades de se morar no interior. 

Um exemplo seria a presença marcante de dois discursos que dividem opiniões entre os 

adolescentes: sair ou permanecer na cidade quando se tornarem adultos. O principal 

argumento para permanecer é sustentado pela tradição e história familiar construída 

objetivamente no município. Em contrapartida, os que desejam sair argumentam que a 

cidade é pequena demais para os desejos futuros. Outra particularidade da região é o fato 

de Minas Gerais poder ser considerado um dos “maiores sistemas escravistas que existiu 

na história do Brasil” (Martins, 1980, p. 1), o que confere particularidades para a relação 

entre os moradores, entre moradores e familiares e entre moradores e município. Isso 

porque a economia escravista determinou relações específicas entre os sujeitos e a terra, 

o que condiciona as relações entre os sujeitos e entre sujeito e família: a história de Minas 

corresponde a história das famílias (Teruya, 2016). 

Os elementos históricos sobre nosso local de pesquisa e sobre Minas Gerais não 

serão aprofundados aqui, mas os apresentamos como relevantes para discussão sobre as 

relações entre formação da personalidade e dinâmica familiar, na medida em que é a vida 

material que determina a organização e formação dos sujeitos. Apresentamos nossas 

análises sobre nosso contexto de pesquisa no tema “município”, no item 9.1. 

 Trago também como importante anotações realizadas no diário de campo sobre a 

cidade e a unidade assistencial na qual a pesquisa se realiza e que podem contribuir para 
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a compreensão sobre as relações entre o local de pesquisa e a formação da subjetividade 

dos sujeitos. 

as ruas são vazias, como qualquer cidade de interior pequena, com suas 
mercearias de bairro, cachorros que não fogem dos carros, praça central com 
uma igreja e um coreto e o calor queimando o asfalto adormecido pelo silêncio 
da cidade. /Ao fundo, a unidade assistencial tinha vida, mais vida que a cidade 
toda, com o som de pessoas chegando e saindo, da futura horta sendo reformada 
e por todo ambiente tentativas de imprimir no local as mãos e a criatividade 
comunitária. 
 
Lembrei das aulas de antropologia e psicologia social e da necessidade de ouvir 
atentamente, não só com os ouvidos, mas com todos os sentidos. Atentar à forma 
e ao conteúdo do que acontecia ali ao meu redor nesse primeiro momento. Esses 
dados serão meu ponto de partida (e de chegada). Conversamos também sobre a 
cidade e a violência presente. Disseram que o tráfico é bastante presente, 
havendo assassinato de jovens. Sinalizaram o aumento de mulheres inseridas no 
tráfico nos últimos anos e uma questão territorial importante: a cidade é dividida 
em gangue de cima e gangue de baixo. Por causa dos conflitos entre elas, há uma 
sensação de medo constante na cidade... 
 
A maior inserção nas atividades comunitárias não diz só respeito ao cotidiano de 
pesquisa que é fundamental, mas também à apreensão do universal e das 
mediações do fenômeno em face da singularidade que o empírico apresenta. 
Nesse sentido, não estou somente participando da unidade assistencial desse 
determinado município em Minas Gerais, com determinados funcionários e 
usuários do serviço. Estou também em contato com fragmentos (ainda caóticos) 
das dinâmicas de poder presentes na estrutura familiar próprias do capitalismo. 
Estou em contato com os filhos da classe trabalhadora e suas [e. enquanto 
trabalhadora, também minhas] problemáticas de CLASSE. Estou nessa unidade 
assistencial a qual revela a função da Assistência Social em uma sociedade 
contraditória que precariza cada vez mais os meios de vida da população em 
nome do progresso.  
 

8.3. Amostra  

A caracterização da amostra depende da compreensão dos processos grupais nos 

quais os participantes estão inseridos no local de pesquisa, a dizer, a unidade assistencial 

localizada em uma cidade no interior de Minas Gerais. Em nossa perspectiva, a relação 

entre sujeito e grupo não se dá de forma binária e não se esgota na soma das interações 

entre sujeitos: o grupo é uma estrutura social que existe enquanto totalidade, inserido em 

uma realidade histórica-social e expressa necessidades históricas, coletivas e individuais 

(Martín-Baró, 1990). Se tratando de adolescentes, os grupos nos quais predomina as 

interações entre pares são os principais meios de desenvolvimento da atividade-guia de 

comunicação íntima-pessoal. Neste sentido, apresentaremos observações sobre a 
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dinâmica dos grupos de adolescentes nos quais a pesquisadora se inseriu, com o objetivo 

de apontar a relação entre grupos de adolescentes na unidade assistencial e o 

desenvolvimento singular-particular dos participantes de pesquisa. 

Participei de dois grupos de adolescentes que já estavam formados na unidade 

assistencial, ao longo de um ano. Os grupos se encontravam semanalmente para realizar 

oficinas de artesanato, mediadas por uma funcionária da instituição. Possuíam 

características distintas entre si: o primeiro grupo, que aqui chamaremos de A, com 

aproximadamente 10 sujeitos entre 10 e 12 anos. O segundo, com aproximadamente 7 

sujeitos entre 12 e 15 anos, que aqui chamaremos de B.  Os grupos são, em um primeiro 

momento, organizados pelas demandas da própria Assistência Social para atender dois 

aspectos: a formação de vínculos e construção da rede de apoio entre sujeito e instituição, 

previsto pelo Sistema Único da Assistência Social (SUAS) (Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 2004) e a inserção de indivíduos em 

um ambiente semelhante ao trabalho, visando a normalização dos sujeitos pela 

perspectiva moral do trabalho. Para caracterização dos grupos, utilizaremos de Martín-

Baró (1990). 

Podemos caracterizar ambos os grupos como funcionais, pelo carácter de 

importância social diante da comunidade exercido devido à atividade grupal de trabalho 

artesanal e como primário; em um segundo momento, quando os sujeitos, a partir dos 

encontros semanais, passam a formar vínculos significativos com a instituição e outros 

membros do grupo. A existência de grupos na unidade assistencial possui um valor muito 

grande para a história da cidade, pois é vista como uma grande conquista e esperança de 

um futuro melhor face aos acontecimentos violentos dinamizados pelo tráfico ao longo 

dos anos 2000. 

A participação nesses grupos foi um convite da funcionária mediadora dessas 

oficinas. Realizou-se um período de observação-participante de 3 meses, nos quais eu 

compareci a todas as oficinas possíveis, não só no grupo de adolescentes, mas também de 

crianças e mulheres. Foram, aproximadamente, um total de 100 oficinas. Participei 

também de eventos da comunidade realizados na unidade assistencial, tais como 

aniversários. Essa foi uma etapa de suma importância para compreensão da dinâmica 

comunitária e uma caracterização mais profunda dos grupos nos quais os participantes de 

pesquisa se inscrevem. Para qualificar as características dos grupos, utilizaremos da 

perspectiva histórica, social e crítica de Martín-Baró (1990) sobre processos grupais.  
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Para Martín-Baró (1990), os grupos devem ser analisados pela sua identidade, 

poder e atividade. Todo grupo canaliza interesses individuais e coletivos e satisfaz 

necessidades individuais e coletivas. Na análise grupal histórico-social, há a superação da 

dicotomia entre individual e social (Lane, 1989). Todo grupo possui regras e normas para 

operar, o que se dá de modo mais ou menos consciente.  

A identidade do grupo depende da formalização organizativa (isto é, da sua 

estruturação interna, das normas de pertença, da distribuição de tarefas e funções e das 

atribuições), da relação com outros grupos e da consciência de pertença a um grupo. 

Nessa perspectiva, a identidade do grupo é dada pelas normas institucionais de 

pertencimento ao grupo, tais como: “bom” comportamento, frequência regular e possuir 

alguma “vulnerabilidade social”. Também era avaliado, de maneira informal, o desejo do 

sujeito de participar do grupo. Ou seja, sujeitos que, previamente, mostraram ativamente 

vontade de participação poderiam ter maiores chances de entrada no grupo. 

Formados os grupos, os participantes também trazem novas regras e normas 

advindas de sua própria socialização e que influenciam na sua organização. Por exemplo, 

para pertencer ao grupo A, os sujeitos passaram a desenvolver xingamentos e piadas 

internas nas relações interpessoais, de modo que eram excluídos aqueles que não 

participavam. Apesar de contrariar as normas institucionais, essa era uma importante 

regra de pertença para esse grupo. Enquanto no grupo A as relações limitavam-se a 

interações baseadas em xingamentos e piadas constantes, a norma de pertença ao grupo 

B era o domínio de códigos de companheirismo (Anjos, 2017) entre os adolescentes. Era 

necessário dominar um conjunto de gírias, danças e conteúdos advindos das redes sociais, 

assim como as normas que delimitavam as “panelinhas” no espaço escolar. 

Sobre as relações com os outros grupos, destacaremos as relações com duas 

escolas da cidade, que possuem diferentes status social diante da comunidade. A escola 

A.P., entendida como inferior, era predominante no grupo A, enquanto a escola B., com 

maior status social era predominante no grupo B. O status social refere-se a como a 

população enxerga a escola, de modo que a escola A.P. é compreendida como aquela com 

maiores problemas, tais como maus comportamentos de alunos e presença de tráfico; ao 

passo que a escola B. é entendida como aquela com maiores notas e melhores alunos, 

sendo a mais concorrida em termos de vagas. Salientaremos também a relação entre os 

grupos da unidade assistencial e o tráfico, de forma que os grupos são organizados com 

uma dupla missão, nesse sentido: impedir pessoas de se inserirem no tráfico e/ou no uso 
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de drogas e introduzir os adolescentes em atividades entendidas como produtivas e 

formais, contrárias ao tráfico.  

A relação com os grupos religiosos cristãos é também central na dinâmica dos 

grupos desse município. A igreja é rede de apoio e guia moral de conduta. Até o tempo 

na cidade é regulado pelos sinos da igreja, que tocam a cada meia hora. Por fim, a família 

tem papel fundamental nas relações grupais. A criança e o adolescente são considerados 

também via de acesso à família. A história das famílias marca individualmente os sujeitos 

(por exemplo, nos relatos sobre morte de filhos por conta do tráfico, adoecimento mental, 

abandono, violência doméstica), mas confluem com as histórias de outros membros do 

grupo, de modo que eles se identifiquem entre si, fato que tende a tornar o grupo primário. 

Devemos apontar que o processo de identificação grupal a partir dos relatos orais 

autobiográficos possuem um grande potencial para o desenvolvimento das questões de 

classe, possibilitando a conexão dos sujeitos com os interesses políticos da sua classe 

social. 

Avaliar o grau de consciência de um grupo é uma tarefa árdua, na medida em que 

os próprios adolescentes não possuem recursos psíquicos suficientes para avaliar e relatar 

sobre sua inserção no grupo. As observações de campo apontam que é mais provável que 

o grupo não tenha uma consciência de pertença muito clara. Isso porque os relatos dos 

sujeitos sobre sua participação nos grupos da unidade assistencial se inscrevem dentro de 

um discurso mais amplo que é o de “tirar o jovem da rua”. Em suma, participa-se dos 

grupos para que não fiquem nas ruas no contraturno escolar. Ao mesmo tempo, por ser 

uma cidade muito pequena, a unidade assistencial é um dos únicos locais que concentram 

os especialistas capazes de oferecer alguma ajuda ou auxílio – embora não sem normatizar 

os sujeitos no processo – (psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, entre outros), assim 

como detém determinado poder material (alimentação, brinquedos, material de 

artesanato) e social (afeto, rede de apoio, benefícios sociais). 

Muitos adolescentes e mulheres participam do grupo porque é a única rede de 

apoio que possuem ou porque precisam sair do ambiente estressor e adoecidos em que 

estão. Nesse sentido, o grupo satisfaz necessidades pessoais. A necessidade coletiva é 

posta pela instituição de normatizar e vigiar as famílias, utilizando do interesse no 

desenvolvimento psicossocial da criança para esse propósito. Além disso, a unidade 

assistencial realiza, de fato, um importante trabalho na prevenção de ruptura de vínculos 

comunitários e familiares e na construção de uma rede de apoio mais ampla para os 

sujeitos. Essa necessidade é posta pela negligência do Estado, que operando pela ordem 
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capitalista, nega aos sujeitos seus direitos como seres humanos, excluindo-os 

sistematicamente dos processos de produção material e social e colocando-os em situação 

de miséria, pauperização e adoecimento mental. 

A atividade grupal é outro elemento central na análise do grupo e, em nosso caso, 

destacamos o artesanato. Podemos considerá-la como atividade produtiva, mas com 

carácter lúdico no contexto da unidade assistencial. A Assistência Social se estabelece 

pela missão principal de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, se 

utilizando de oficinas para atingir esse objetivo, além de se estabelecer como fator de 

proteção para a ocorrência de violência ou inserção no tráfico. Havia pouca participação 

dos adolescentes na escolha das atividades. As atividades eram planejadas pela disposição 

de material, pelo tempo disponível para as oficinas e pela preocupação da equipe 

assistencial com o desenvolvimento de habilidades motoras e sociais dos adolescentes, 

tais como motricidade fina e colaboração entre pares, respectivamente.  

Os grupos possuíam especificidades. O grupo A era caracterizado por uma maior 

vulnerabilidade social, pertencendo a famílias com maiores números de filhos e menores 

rendas econômicas. Possuía o maior número de crianças negras (dado identificado pela 

pesquisadora em sua observação de campo) e a média geral de idades era menor que a do 

grupo B. Também estavam inseridos em escolas com menor status social diante da 

comunidade. As interações grupais se limitavam a conversas sobre a escola, a relação 

com os professores, xingamentos e piadas. Havia maior necessidade de mediação para 

que alguma discussão ocorresse. Por exemplo, não havia fala por turnos.  

Em relação à atividade-guia, o grupo A se encontrava predominantemente na 

transição da atividade de estudos para atividade de comunicação íntima-pessoal, ainda 

linha acessória nesse momento. Uma atividade recorrente nesse grupo era o jogo de 

papeis com regras pouco definidas. Brincavam principalmente de polícia e ladrão e de 

casinha, utilizando-se de bonecos. Eram sujeitos que possuíam poucos recursos materiais 

para brincarem, a maior parte possuía muitos irmãos e pouco espaço ou brinquedos, de 

modo que a participação na Assistência Social também possibilitava a vivência de uma 

infância que tem sido precarizada. 

As falas sobre o futuro dos sujeitos do grupo A são subordinadas às demandas 

postas por suas relações interpessoais, mesmo quando envolvem o aspecto profissional. 

O sentido pessoal da atividade de estudo/profissional encontra-se bastante relacionado 

com demandas postas pelos adultos responsáveis pela socialização desses sujeitos, como 
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será possível ver com mais profundidade no tema “futuro”, na seção de apresentação de 

resultados.  

A composição do grupo B era de indivíduos com melhores condições de vida (a 

notar pelas conversas sobre consumo de roupas, festas e viagens), mais velhos se 

comparados ao grupo A, e majoritariamente matriculados em uma escola com maior 

prestígio social. Todas as participantes eram meninas. O vínculo entre eles era mais 

desenvolvido, as discussões aconteciam de forma mais orgânica. Falavam em turnos, 

aprofundavam os temas e sugeriam novos, formando nexos com os assuntos anteriores. 

Conversavam principalmente sobre amizades e namoros. Falavam sobre regras de 

funcionamento da amizade (ciúmes, insegurança, critérios de inclusão e exclusão das 

pessoas nos grupinhos da sala, códigos de companheirismo, fofocas, segredos). 

Predominantemente se encontravam na atividade de comunicação íntima-pessoal. As 

falas sobre futuro profissional se encontravam ligadas à relação com as possíveis 

demandas da profissão, embora ainda bastante conectadas à realidade imediata. “Ou eu 

vou ser médica ou vou ser química. Pra que preciso saber lavar louça?” (Alegra, 12 anos). 

O objetivo de fazer essa caracterização não é tornar a análise exaustiva, mas 

apontar as mediações sociais e grupais que determinam a formação da subjetividade dos 

sujeitos de pesquisa. Enquanto um todo sempre em movimento, a subjetividade é também 

condicionada pela inserção dos sujeitos nos grupos e instituições. 

A participação nos grupos me possibilitou a formação de vínculos com a 

instituição, a comunidade e os usuários. Também me transformou na medida em que não 

fui apenas observadora ou pesquisadora, mas participante ativa dos grupos e da rotina 

institucional. O vínculo conquistado pelo trabalho de pesquisa é ferramenta essencial para 

a construção dos dados: como pesquisadores, somos afetados pelo campo de pesquisa na 

medida em que também produzimos afetos. O compromisso com o campo de pesquisa é 

fundamental e, nesse processo, supera-se a dicotomia entre objetividade e subjetividade 

na ciência. 

Participaram da pesquisa cinco adolescentes, todas meninas, com idades entre 11 

e 15 anos. Duas das participantes (Ana Carolina, 11 anos e Lívia, 11 anos) são do grupo 

A, enquanto três (Alegra, 12 anos; Eduarda, 15 anos e Jaqueline, 12 anos) são do grupo 

B. Os nomes fictícios foram escolhidos por elas próprias para uso na pesquisa e 

divulgação dos dados. Compreendemos que essa questão de gênero é determinante para 

participação em pesquisa porque as meninas são socializadas muito mais voltadas para as 

interações sociais, em geral, incentivadas a conversar e dialogar. 
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O processo de convite para a pesquisa ocorreu após um período de observação-

participante de três meses. Após esse momento, expliquei para todos os membros do 

grupo sobre minha pesquisa e o processo de participação. Entreguei duas vias de cada 

termo (assentimento e consentimento) e solicitei que entregassem para os responsáveis 

para assinarem. Informei que a participação deles dependiam da aprovação e autorização 

de seus responsáveis. Lemos juntos os termos e tirei possíveis dúvidas. 

A amostra que compôs a pesquisa pode ser caracterizada como não-probabilística 

do tipo “por conveniência”, por ter sido formada por adolescentes que estivessem 

acessíveis para o pesquisador e que concordaram com a participar na pesquisa. Não foi 

estabelecido a priori o número de participantes. Utilizamos do parâmetro de “saturação 

de sentido” (Lima, 2014, p. 27), o qual suspende a participação de novos sujeitos quando 

aparece certa homogeneidade entre as narrativas diante dos conteúdos que se pretende 

investigar. 

Embora de início tivéssemos a intenção de incluir sujeitos entre 12 e 18 anos- 

idade estabelecida pelo ECA (Lei nº 8.069, 1990) como adolescência –, ao longo da 

caminho escolhemos também incluir adolescentes que estão na transição da atividade 

escolar para a adolescência, por compreender que a transição e a crise entre fases 

possibilita uma maior compreensão da mudança de lugar que a criança obtém na 

passagem para a adolescência no interior da dinâmica das relações familiares. Isso 

permite também captar as mudanças de atividade e alterações em sua hierarquização, ou 

seja, apreender o movimento de formação da personalidade de adolescentes. 

 

8.4. Instrumentos de coleta de dados 

Os instrumentos utilizados se constituíram na observação participante, o que 

possibilitou a construção do diário de campo, e nas entrevistas semiestruturadas. A 

observação participante é uma estratégia na qual um pesquisador exerce o papel de 

observador de uma situação social determinada a fim de realizar uma investigação 

científica (Minayo, 2016). Essa ferramenta também permite ao pesquisador adequar seu 

instrumento de pesquisa com questões mais pertinentes e relevantes ao cenário concreto 

no qual os sujeitos atuam (Minayo, 2016). É pertinente notar que a intenção da observação 

participante não é se orientar por uma perspectiva intromissora e autoritária, na qual a 

Universidade é a detentora do saber. Há a intenção de construir uma relação mais 

horizontalizada entre pesquisador e sujeitos participantes da pesquisa. 
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Considera-se que a prática científica não visa esgotar o conhecimento sobre 

determinado fenômeno e que os sujeitos inseridos na realidade estudada conhecem mais 

sobre si e sobre o mundo que os rodeia do que o pesquisador. Nesse sentido, a participação 

da pesquisadora no contexto de pesquisa teve como objetivo apreender sobre o 

conhecimento e as práticas objetivadas em uma realidade singular-particular que é viva 

e, portanto, possui movimento: origem, processo de consolidação, crises e contradições. 

A observação participante foi um instrumento importantíssimo na construção de vínculos 

com os atores sociais envolvidos na unidade assistencial na qual a pesquisa se realizou: 

usuários, instituição e comunidade. Valorizamos o compromisso ético da Psicologia 

Social marxista enquanto aquela que se firma na práxis (Vásquez, 1986) e o entendimento 

de que ciência e política não são momentos diferentes da práxis científica, se 

estabelecendo enquanto características importantes na construção de nossos 

instrumentos.  

A entrevista é um instrumento que tem como principal fonte de dados a fala do 

sujeito. Parte-se do pressuposto de que a narrativa do indivíduo tem a capacidade de 

revelar suas condições de vidas, seus valores; ao mesmo tempo em que expressa a voz do 

grupo social, cultural e histórico ao qual pertence. A entrevista semiestruturada, em 

especial, pode combinar questões abertas e fechadas com as quais o pesquisador não tem 

a intenção de se prender, mas sim de formulá-las a fim de guiar o processo investigativo 

(Minayo, 2016). 

Foram formuladas duas entrevistas, cada uma com seus objetivos específicos. 

Levando-se em consideração, no entanto, o desenvolvimento orgânico e não-linear, 

característico da entrevista enquanto instrumento, apontamos que as entrevistas 

previamente formuladas não seguiram a mesma ordem de perguntas, cabendo também à 

pesquisadora explorar o assunto com perguntas extras; com o devido respeito ao bem-

estar e direito à privacidade dos sujeitos de pesquisa. A obtenção dos dados dependeu 

também da disposição do sujeito de pesquisa e da relação de confiança entre pesquisadora 

e sujeito estabelecida previamente.  

A primeira entrevista (Anexo A) visou conhecer o sujeito e suas características, 

assim como as relações nas quais se insere. Em vista da atividade-guia da adolescência 

se concentrar na relação do adolescente com seus pares, as perguntas deste primeiro 

momento são formuladas voltando-se especialmente para a relação entre o sujeito e sua 

rede mais ampla formada por amigos. Também foram realizadas questões sobre a 

autoconsciência e consciência sobre si (exemplo: o que você sabe sobre você mesmo?), 
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assim como sobre o futuro. Exploramos também as representações de adolescência. São 

aspectos importantes para a compreensão do que é ser adolescente neste espaço-tempo 

em que se insere o sujeito de pesquisa. A segunda entrevista (Anexo B) objetivou 

conhecer melhor o lugar do sujeito em suas relações familiares, assim como as crenças e 

o papel atribuído à família pelo próprio sujeito. Também teve como finalidade adentrar 

no campo da violência intrafamiliar, realizando perguntas que possibilitaram espaço para 

o sujeito falar sobre o assunto conforme sua sensação de conforto lhe permitiu. 

 

8.5. Procedimento de coleta de dados 

A coleta de dados consistiu em um período de observação de 3 meses, durante o 

qual a pesquisadora construiu um diário de campo. A cada observação feita, anotações 

eram realizadas. Nas anotações foram incluídas impressões pessoais, descrição das 

atividades institucionais realizadas e reflexões teóricas. A construção do diário de campo 

se deu a partir das relações dialéticas entre individual e social, passado e presente, 

subjetivo e objetivo. Isso porque não é possível excluir a história de vida do pesquisador 

e muito menos do sujeito.  

A ideia da pesquisa marxista é apreender o movimento do real, fato que demanda 

a construção desse espaço entre pesquisador social e campo de pesquisa para que o 

passado e o presente se mesclem no discurso, para que o pesquisador se implique como 

sujeito humano que possui desejo, sentimentos e história; que passam a convergir com o 

desejo, sentimentos e história dos sujeitos que sustentam material e socialmente o campo 

de pesquisa – e em nosso caso, a instituição assistencial. Isso só é possível pela imersão 

do pesquisador em seu local de pesquisa, pela preocupação genuína em ser com o grupo 

porque essa é, de fato, a única possibilidade de qualquer transformação.  

Procurei me inserir no maior número de grupos possíveis, participando da rotina 

institucional sempre que possível, auxiliando nas tarefas grupais tais como limpeza da 

sala após artesanato, servir comida para as crianças, decorar as salas, permanecer com as 

crianças e adolescentes nas ausências da funcionária mediadora das oficinas, entre outras. 

Participei também de todas as tarefas de artesanato. A construção do vínculo para a 

realização da pesquisa envolve uma imersão completa no campo de atuação.  

Após o período de observação, foi realizado o convite para os membros dos dois 

grupos de adolescentes (A e B) nos quais eu estava inserida. Entreguei duas vias dos 

termos de assentimento e consentimento. Lemos juntos e tiramos dúvidas. Acompanhado 
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dos termos, enviei um bilhete para os pais me dispondo para conversar e tirar dúvidas, 

anexado do meu número de telefone. Do grupo A, duas meninas completaram os 

requisitos para participação. Do grupo B, três.  

Com cada uma foram realizadas duas entrevistas semiestruturadas, em dias 

diferentes. Todas as entrevistas foram gravadas com o consentimento das participantes. 

Utilizamos nomes fictícios para identificá-las, os quais foram escolhidas pelas próprias. 

As entrevistas foram realizadas em uma sala cedida pela própria instituição, algumas 

vezes durante o horário das oficinas e, em outras, após as oficinas. Na sala, preparações 

para cuidados com o sigilo foram tomadas. Todas as janelas permaneciam fechadas, a 

sala trancada. As duas entrevistas com cada sujeito foram realizadas em dias diferentes 

para possibilitar um tempo necessário de reflexão e anotações para que informações 

pudessem ser complementadas e ou checadas na entrevista seguinte. Cada entrevista teve 

a duração de 20 a 60 minutos.  

Após a realização das entrevistas, foram feitas três sessões de grupo focal. 

Ninguém foi impedido de participação do grupo focal, mesmo sem autorização dos 

responsáveis para participar na pesquisa, uma vez que priorizamos que os sujeitos não se 

sentissem excluídos ou marginalizados em nosso trabalho. O grupo focal é relevante no 

trabalho com adolescentes na medida em que a atividade-guia em que se encontram é a 

atividade de comunicação íntima-pessoal, focada nas interações entre os pares, de modo 

que o grupo focal permite a investigação dessas interações e da dinâmica entre os 

adolescentes. Levamos em consideração as particularidades do desenvolvimento de cada 

grupo. No grupo A, o qual demandava maior mediação para a realização de discussões, 

concluímos que a realização de um grupo focal cujo foco fosse um debate livre seria 

inviável. A utilização do grupo focal como ferramenta não visa a intervenção constante 

do pesquisador, o qual, na verdade, se estabelece como mediador e facilitador da 

discussão. Com o grupo A realizamos apenas uma sessão de grupo focal, utilizando a 

técnica de escaneamento corporal da violência, a partir do uso de materiais artísticos para 

auxiliar na discussão. 

A primeira sessão de grupo focal foi realizada com o grupo B. Levamos a “lei da 

palmada”, foi solicitado que alguém se voluntariasse para leitura. Após, tiramos dúvidas 

sobre termos e frases. Nesse dia seis meninas participaram. A segunda sessão foi realizada 

também com o grupo B, a partir de uma dinâmica de escaneamento corporal da violência. 

Apesar de apenas duas adolescentes se encontrarem no dia, seguimos com a realização 

da atividade do grupo focal porque naquele momento se encontrava uma das meninas que 
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relatava constantemente nos grupos de oficina sobre a violência física que sofria em casa. 

Desse modo, com o grupo bastante reduzido, foi possível que conseguisse falar de forma 

mais confortável sobre a violência intrafamiliar sofrida.  

Em ambos os grupos foi de suma importância utilizar materiais artísticos para uma 

representação material da violência, no caso o próprio corpo, devido ao pouco 

desenvolvimento do pensamento abstrato. A atividade de escaneamento corporal da 

violência consiste em solicitar que os sujeitos participantes, normalmente crianças e 

adolescentes, que desenhem o contorno do corpo de um deles em uma folha de papel 

pardo, utilizando canetinhas. É permitido que enfeitem o corpo, desenhem e pintem, caso 

queiram.  

Após esse momento, é pedido que escrevam em papeis coloridos eventos que de 

alguma forma o constrangeram, humilharam, envergonharam, violentaram, magoaram. O 

próximo passo é instruir para que colem esses papeis ao longo do corpo, em lugares nos 

quais esses eventos foram sentidos de forma simbólica ou física. Por exemplo, podiam 

colar os papeis no coração se se sentiram magoadas, ou nos olhos se viram algo que as 

marcaram ou coagiram. Depois que todos colam seus papeis, é pedido que sentem em 

roda. Explica-se que ali é um momento de sigilo, que todos tem direito à privacidade e a 

poder falar sobre o que sente sem ser alvo de chacota. O facilitador escolhe um dos papeis 

para começar. A pessoa que escreveu é livre para se identificar ou não. Também pode não 

falar sobre o evento do papel escolhido, caso queira. Em geral, os sujeitos participantes 

dos dois grupos focais se identificaram em todos os papeis, mas escolheram não falar 

sobre alguns deles.  

Com os eventos distribuídos no corpo, o objetivo é realizar uma discussão sobre 

cada um deles, de preferência criando nexos entre os eventos a fim de engendrar um 

processo de identificação entre os participantes, o que possibilita que se sintam mais à 

vontade para falar sobre suas próprias histórias de violência. Após a realização dessa 

técnica, também fizemos uma dinâmica de relaxamento e meditação guiada, visando 

amenizar os possíveis sofrimentos gerados por contar sobre os processos de violência 

sofridos. 

A terceira sessão, também de mapeamento corporal da violência, foi utilizada com 

o grupo A. 5 deles participaram. A funcionária responsável pelas oficinas participou de 

todos os grupos, auxiliando na mediação e realizando questionamentos. Isso foi de 

extrema importância porque, devido ao vínculo singular entre a funcionária responsável 
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pela oficina e os usuários, lhe é permitido adentrar em temas mais sensíveis que seriam 

inacessíveis para a pesquisadora.  

Apenas duas participantes das entrevistas também participaram dos grupos focais. 

Por isso, utilizaremos os dados dos grupos focais apenas como complementação dos 

nossos dados principais: as entrevistas. Em alguns momentos da discussão, as falas de 

ambas participantes nos grupos focais foram transcritas. O grupo focal teve duração de 

30 a 60 minutos e todos foram realizados nos horários das oficinas de artesanato, na sala 

destinada para essa função. Tomamos os cuidados de fechar todas as janelas e trancar a 

porta para respeitar o direito ao sigilo e privacidade dos participantes. Após a realização 

dos grupos focais, foi realizada uma entrevista com uma das funcionárias da instituição, 

a fim de conhecer melhor sobre a história do município, especialmente as relações entre 

adolescência e tráfico e o papel da instituição assistencial na narrativa da história da 

cidade. Essa entrevista também exerceu o papel de complementação dos dados, não foi 

transcrita, com o objetivo de evitar situações de constrangimento e/ou exposição de nossa 

fonte.  

 

8.6. Procedimento de análise de dados 

Os dados serão analisados a partir dos fundamentos do materialismo histórico 

dialético e do proposto por Leontiev (1978) para o estudo da personalidade. A utilização 

do método proposto por Marx (2017; 2008) implica em uma análise baseada no conceito 

de práxis: a atividade científica é a unidade entre teoria e prática, é atividade consciente 

de carácter teleológico. 

Para a pesquisa marxista, a análise de dados não é um momento separado, mas se 

dá a partir da práxis. Práxis é a unidade entre teoria e prática (Vázquez, 1986), mediante 

a qual o plano teórico se forma a partir da atuação do ser humano no mundo material, de 

modo que tal atuação na objetividade permite que o reflexo psíquico da realidade seja 

requalificado e inovado na dimensão teórica, retornando de forma superior para a prática 

científica como mediação. Pela perspectiva de uma prática científica sustentada pela 

práxis, a relação entre abstrato e concreto forma uma unidade de contrários. A teoria 

científica deve refletir o movimento do real.  

 Podemos dissertar sobre a análise de dados de maneira didática, mas não como 

um momento separado ou a posteriori da prática científica. A análise de dados na 

perspectiva marxista contempla ao menos três momentos: contato com o empírico 
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(momento no qual o pesquisador se confronta com o campo de pesquisa a partir de sua 

bagagem teórica, prática e subjetiva; analisando a realidade imediata a partir de dados 

que já possuía anteriormente), apreensão teórica (momento no qual o pesquisador se 

aprofunda teoricamente nos dados empíricos, passando do caos do imediato para unidades 

de análise cada vez mais simples) e retorno ao empírico enquanto totalidade histórico-

social (mas, dessa vez, com toda complexidade proporcionada pela apropriação teórica).  

Esse processo não se esgota nunca, na medida em que a realidade é um todo em 

movimento, rica em particularidades que se articulam entre si, de forma que o retorno ao 

imediato, agora com a riqueza de suas determinações, possibilita avanços na compreensão 

sobre a realidade objetiva, mas sem nunca se encerrar nela. Retornar à realidade objetiva 

carregado de suas determinações possibilita mais avanços na compreensão, o que implica 

mais estudo teórico, e assim por diante.  

A análise como a relação entre abstrato e concreto que se dá na prática científica 

só é possível se pensarmos na implementação do método materialista histórico dialético 

pela relação entre singular, particular e universal definida por Lukács. A realidade é 

sempre singular-particular, única e irrepetível, rica em particularidades, mas que 

expressa uma necessidade histórico-social, coletiva e de classe. 

O primeiro momento de análise, equivalente ao contato empírico imediato com a 

realidade a partir das experiências anteriores, foi realizado, em minha pesquisa pelo 

trabalho realizado no estágio curricular na graduação em Psicologia Social Comunitária, 

com um grupo de 27 adolescentes em um centro de convivência. Embora essa experiência 

tenha me proporcionado as primeiras apropriações sobre o fenômeno da violência 

intrafamiliar, não será possível explorá-la nesse projeto. Mas a pesquisa se realizou em 

uma cidade no interior de Minas Gerais, em uma unidade assistencial de proteção básica, 

o que dá tons semelhantes em alguns pontos, mas completamente diferentes em outros. 

Os dois são singulares. Mas somente porque também são particulares: aqui levamos em 

consideração a história de Minas Gerais, a história da cidade, o lugar do adolescente nas 

relações familiares locais, a história da Assistência Social naquela região e as 

necessidades coletivas as quais atende, as características populacionais, entre outras. 

As experiências singulares-particulares não se excluem, mas enriquecem o 

universal porque objetivam discursos, teorias, práticas, operações a partir da atividade 

dos sujeitos no mundo. Após o contato com esse campo de pesquisa, houve a necessidade 

de mais apropriação teórica e de novas reflexões. Por fim, aqui na presente análise de 

dados, apresento meu retorno ao que antes era um todo mais ou menos caótico, agora 



108 
 

sintetizado em sua totalidade, dessa vez com a apropriação de novas determinações, mas 

sem esgotar a riqueza da totalidade do fenômeno estudado. 

Que determinações são essas? Consideramos como determinações as unidades 

que compõem os fenômenos de personalidade, violência, família e adolescência e que se 

interseccionam. É o complexo processo histórico-social de formação do sujeito ao qual 

denominamos personalidade, a partir de uma realidade objetiva que é mediada pelas 

relações violentas que nos forjam, condicionadas pela situação específica de 

desenvolvimento no qual se encontram os adolescentes. A família se localiza nesse 

processo enquanto instituição que medeia o processo de socialização desses sujeitos, base 

fundamental para a formação de sua personalidade, a qual incute nesse processo novas 

determinações singular-particulares. Para compreender as leis internas que regem o 

desenvolvimento de formação da personalidade de adolescentes expostos a violência 

intrafamiliar, partimos do singular-particular dos dados de campo, das entrevistas e do 

grupo focal para discutir o fenômeno por uma perspectiva histórica.  

Todas as entrevistas e grupos focais foram transcritos (momento I). A partir da 

transcrição, foi feita uma leitura exaustiva do conteúdo. Separou-se em temas os 

principais conteúdos de cada entrevista. São eles: Si-mesma, escola, futuro, amigos, 

questões de gênero, família, questões raciais, adolescência e o município. Em cada tema, 

as falas de cada sujeito foram separadas (momento II). A seguir, comparou-se os temas 

entre os sujeitos, selecionando as principais falas para cada tema (momento III). É 

entendido como principal qualquer fala que explicite alguma relação importante e clara 

com o tema e/ou que seja representante das falas de outras entrevistadas ou dos dados 

obtidos em campo.  

Pelo agrupamento das falas de todos os sujeitos por tema, foi realizada a 

apropriação teórica que os relacionasse (momento IV). Os grupos focais foram de suma 

importância para complementar as informações obtidas nas entrevistas. Após, foi 

realizada a análise das principais atividades dos sujeitos, base fundamental da análise do 

processo de formação da personalidade. Voltamos para o fenômeno total: os efeitos 

psicossociais da violência intrafamiliar na formação da personalidade de adolescentes, 

buscando compreender as determinações da violência intrafamiliar no processo de 

formação da personalidade das adolescentes entrevistadas. Nesse momento (V) 

apresentamos, portanto, a nossa síntese entre singular-particular e universal. 

Foram analisadas as relações e a hierarquização entre duas principais atividades: 

atividade de comunicação íntima-pessoal (ACIP) e atividade de estudo (AE). 
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Compreenderemos essa relação a partir do par pessoa-objeto que se alterna ao longo do 

desenvolvimento (Anjos, 2017), de modo que a ACIP seria a base para a formação da 

atividade social e a atividade de estudo a base para a atividade de trabalho, momento que 

representa a síntese do fenômeno analisado. Por fim, apresentaremos também as 

limitações de nosso trabalho, especialmente a partir da análise autocrítica do nosso 

próprio instrumento de entrevista. 

Análise: 

1. Momento I: transcrição das entrevistas e dos grupos focais. Leitura dos 

relatos, realização das primeiras observações sobre o fenômeno; 

2. Momento II: categorização das falas nos temas das entrevistas que 

emergiram, feito indivíduo por indivíduo participante; 

3. Momento III: separação de todas as falas de todos os sujeitos por tema, a fim 

de realizar nexos entre as histórias individuais, a partir dos relatos. Esse 

momento é apresentado na seção de “Resultados” como “Parte I”; 

4. Momento IV: apropriação teórica a partir dos nexos encontrados, a fim de 

realizar a relação entre singular-particular-universal; 

5. Momento V: análise das atividades dos sujeitos e síntese dos momentos 

anteriores, apresentando como os relatos singular-particulares expressam 

questões de natureza histórico-social. 

 

Para o desenvolvimento da análise tomamos como base o método utilizado por 

Martins (2001). A autora é uma das únicas referências no estudo da personalidade a partir 

da perspectiva da sócio-histórica. No entanto, sua análise é fruto de um estudo de caso do 

processo de formação da personalidade de professores, realizando entrevistas 

autobiográficas com uma mulher adulta; o que faz de nossa pesquisa uma inovação nesse 

sentido. Trabalhamos com adolescentes, na fase inicial (entre 10 e 13 anos, em média), o 

que traz desafios diferentes da análise de entrevistas com adultos. A apresentação das 

limitações de nosso trabalho constitui, portanto, momento de suma importância.  

 

8.7. Considerações éticas 

A presente pesquisa foi submetida à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos - Unidades Educacionais de São João del-Rei (CEPSJ) da 

UFSJ, sendo aprovada pelo Parecer nº. 3.313.832. Ressalta-se que a orientação dessa 
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investigação respondeu as exigências das resoluções de Conselho Nacional de Saúde – 

CNS 466/12 e do Conselho Federal de Psicologia – CFP 16/2000. Atendendo a esses 

critérios, portanto, os responsáveis pelos adolescentes receberam um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO C) e os adolescentes um Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (ANEXO D) referente à pesquisa, informando todos os 

direitos e garantias que estão resguardados durante a realização deste estudo. Priorizamos 

que os termos fossem elaborados em uma linguagem acessível, objetiva e clara aos 

participantes. Ao apresentá-los foi informado que qualquer questão sobre a realização da 

pesquisa e a compreensão dos vocábulos utilizados nos termos e/ou nas entrevistas 

poderia ser respondida pela pesquisadora. 

 Entende-se que quando se fala sobre violência, especialmente quando diz respeito 

a família, pode-se gerar mal-estar e reações emocionais diversas, as quais podem, 

inclusive, ter efeitos em outros ambientes que não o da pesquisa. Além disso, as 

entrevistas podem causar a sensação de cansaço físico, emocional e verbal. Todos esses 

riscos foram informados aos participantes, com a orientação de que, caso lhes convenha, 

poderiam, a qualquer momento, informar que desejam não responder a determinada 

questão, podendo também encerrar determinada entrevista ou mesmo sua participação na 

pesquisa. Apesar dos possíveis riscos e danos a serem gerados pela participação na 

pesquisa, houve o esforço constante por parte da pesquisadora para que os participantes 

não fossem expostos a situações que pudessem causar constrangimento.  

Todos os documentos produzidos ao longo da pesquisa (áudios, vídeos, 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. Serão mantidas em sigilo 

todas as informações que possam identificar quem são os locutores ou onde eles estão, 

utilizando de nomes fictícios escolhidos conjuntamente com os próprios sujeitos.  
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9. Apresentação dos resultados 
 

Organizamos o presente estudo em três etapas, quais sejam: 

9.1. Dados das entrevistas: apresentação dos relatos das entrevistas que 

caracterizam a experiência dos sujeitos face à violência intrafamiliar; 

9.2. Relação singular-particular-universal: interpretação e discussão dos dados 

apresentados. Aqui incluiremos pontos importantes levantados pela realização 

dos grupos focais, que cumprem, em nosso estudo, o papel de complementar os 

dados obtidos pelas entrevistas. 

9.3. Análise das atividades: momento no qual apresentaremos uma síntese de 

como a personalidade das adolescentes é determinada pelos processos de 

violência intrafamiliar. 

 

9.1. Dados das entrevistas 

Neste primeiro momento, apresentamos as principais falas categorizadas em cada 

tema. Aqui também dividimos as falas em subtemas, especificando sobre o que dizem 

respeito dentro de nossa perspectiva de análise. Apresentamos os relatos de todas as 

adolescentes entrevistadas em articulações com os temas, de modo que sejam coerentes 

entre si e amparem a temática em que estão caracterizados. 

 

TEMA: SI-MESMA 

Nesta seção apresentam-se relatos que narrem algo significativo sobre si mesmo 

e sobre a própria história, incluindo explicitamente a dimensão “eu”. 

 

Formação da consciência de si e da autoconsciência 

Leontiev (1978) e Vygotski (1996) defendem que o desenvolvimento humano, 

enquanto projeto de humanidade, é correspondente ao desenvolvimento da articulação 

entre atividade de trabalho – em sua forma não alienada – e consciência. A relação 

dialética entre atividade e consciência em todo seu potencial humanizador é o guia para 

a periodização do desenvolvimento humano na psicologia sócio-histórica. O 

desenvolvimento do pensamento abstrato, científico, corresponde ao auge do 

desenvolvimento da consciência humana. A adolescência, para os autores, se apresenta 

enquanto etapa no qual o psiquismo, dependendo da mediação escolar, se prepara para 
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atingir esse ponto. É a fase na qual as principais formações de capacidades humanas se 

dão a partir do desenvolvimento do pensamento abstrato. 

O desenvolvimento do pensamento abstrato é primordial para a formação da 

personalidade, pois é requisito fundamental para o desenvolvimento da autoconsciência, 

na qual os sujeitos se tornam aptos a realizar reflexões profundas sobre si mesmo, 

articulando-se com as tramas que regem a vida material, ultrapassando apontamentos 

superficiais meramente descritivos.  

A maioria das pessoas só quer viver a vida. Eu não. Eu não vou viver a vida 
enquanto eu não souber para que ela serve... às vezes eu tento me imaginar dentro 
do corpo das outras pessoas. Como seria se eu fosse aquela pessoa? O que ela ta 
pensando agora? (Alegra, 12 anos). 
 

 Consideramos que a fala sobre si mesma apresentada pela participante é um 

indício dos primórdios dos caminhos percorridos pelo psiquismo para o desenvolvimento 

da autoconsciência, na medida em que ela inicia a compreensão sobre as diferenças entre 

si e o outro, realizando o movimento de colocar-se no lugar do outro para compreender a 

si mesma. 

 A maioria dos sujeitos participantes apresentam indícios de estarem no estágio de 

consciência sobre si, uma vez que possuem maior dificuldade de diferenciar a si mesmo 

e o outro, detendo-se às características físicas ou sociais generalizadas. Quando 

perguntado o que elas tinham diferente de outros sujeitos e como poderiam se descrever, 

respondem: 

todas as pessoas são diferentes, é claro que eu tenho alguma coisa de diferente, 
acho que no meu caso é gostar de conversar, tem outras pessoas que gostam de 
conversar, mas eu também sou diferente das pessoas que não gostam de conversar, 
eu gosto muito de conversar (Jaqueline, 12 anos). 
 
[o que tenho diferente de outras pessoas é a] Aparência (Lívia, 11 anos). 
 

Como outros sujeitos surgem no discurso de si mesmo 

 Compreendemos que a formação da personalidade se dá a partir da relação com 

outros sujeitos. Nessa articulação, aprendemos também a nos relacionar com nós mesmos. 

Esse fato confere importância ao local e papel do outro no discurso do sujeito. Retomamos 

a prerrogativa primordial de Vygotski (1996), segundo a qual a personalidade é o social 

em nós. 

Jaqueline, que possui dificuldades em construir relações na escola, sendo vítima 

de bullying – fato que será apresentado ao longo dos temas –, aproximou-se dos adultos 

em sua vida, de modo que a família possui papel mais central na formação de sua 
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personalidade do que uma rede mais ampliada (formada de amigos). Por esse motivo, 

pretere no discurso as atividades realizadas por outros adolescentes e busca se aproximar 

do que agrada aos adultos. 

eu vejo que as pessoas gostam de mim, dentro da escola tem umas meninas que 
fazem cara feia pra mim... tem gente que fala que eu falo demais, mas a maioria 
dos adultos eu noto que eles gostam de mim, principalmente as senhorinhas mais 
idosas... (Jaqueline, 12 anos). 
 
mas acho que normalmente os adultos gostam mais de mim. (Jaqueline, 12 anos). 
 

 Esse fato gera uma série de ansiedades em Jaqueline, que constantemente 

monitora e regula seu comportamento.  

Eu não gosto muito de Facebook porque eu tenho medo de postar alguma coisa 
enganado... no whatsapp também tem o perigo de mandar alguma coisa 
enganado... postar alguma coisa e essa pessoa interpretar de uma outra maneira e 
pensar tipo ‘nossa, ele foi passear’, tem muita gente que diz ‘nossa, ele foi passar 
e ta me devendo’... pode mostrar pros outros ‘nossa olha como ele tá feio’, essas 
coisas (Jaqueline, 12 anos). 
 

 Ainda, Jaqueline aponta com frequência as falas dos pais e outros adultos sobre 

os fenômenos, não apresentando sempre sua própria opinião. O discurso do outro, para 

ela, ocupa um lugar de maior importância quando se trata de pessoas mais velhas, 

especialmente autoridades, condicionando sua visão sobre si mesma como no relato 

abaixo: 

eu sou bastante desorganizada e ela [a mãe] fala que isso vai influenciar muito na 
minha vida futura, quando eu crescer não vou trabalhar direito por causa de 
organização... (Jaqueline, 12 anos). 
 

 No relato de Jaqueline, conforme veremos em outros temas, a educação e o 

trabalho são dados como norma moral para a formação de sua subjetividade. Nesse 

sentido, há estreita relação entre seus comportamentos em casa e na escola e o que será 

seu comportamento no futuro, relação essa que é mediada pelos pais.  

 Para Ana Carolina, a família também tem função central na formação de sua 

personalidade, em contrapartida com uma rede ampliada. Para ela, o discurso familiar é 

o que orienta sua visão sobre si mesma. No discurso familiar, as regras são também 

definidas pelo histórico da família, pelos eventos marcantes entre as relações, pelas 

tradições: em suma, pela memória. 

Eu não faço isso [falar mal dos outros pelas costas/falar mentiras] porque é uma 
coisa ridícula, porque minha avó, minha mãe, meu pai, meus parentes sempre me 
ensinaram a não falar assim porque teve uma vez que a minha mãe foi fazer isso... 
ela foi andar de bicicleta, mas ela falou que ia na casa dos amigos. Ela cortou 
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daqui até aqui. Aí minha avó foi na casa dos amigos e nada... (Ana Carolina, 11 
anos). 

 
 O sentido pessoal da atividade de estudo/profissional para Ana Carolina aparece 

no discurso sobre si mesma enquanto a atividade que tornará possível sua sobrevivência 

e da sua família no mundo. 

Como agora eu vou morar sozinha com a minha avó, minha avó não sabe nem 
escrever nem ler. Se deus quiser, quando eu tiver trabalhando, eu quero pagar um 
estudo pra ela começar a ler (Ana Carolina, 11 anos). 
 

 No cotidiano, questões da dimensão social aparecem de forma espontânea e 

generalizada. Ana Carolina relata que costumam considerá-la “mão de vaca”, por sempre 

precisar poupar dinheiro. Na realidade, é uma garota em situação de pobreza, cuja família 

luta para conseguir o básico para sobreviver. Esse fato tem muita importância na medida 

em que mostra como as questões sociais se naturalizam e cristalizam, aparecendo como 

traços da personalidade.  

[sobre o que as pessoas pensam dela] Que eu sou mão de vaca, essas coisas assim 
(Ana Carolina, 11 anos). 
 

TEMA: ESCOLA/ESTUDO 

Sobre as escolas 

 A instituição escolar é de suma importância nos relatos dos adolescentes. De fato, 

é significativo o tempo despendido em relações com e na instituição escolar (com os 

funcionários, professores e amigos), como representa a fala de Lívia, 11 anos e Alegra, 

12 anos: A maior parte dos amigos é da escola. No município no qual realizamos a 

pesquisa, há diferenças no status social das escolas diante da comunidade. Alegra relata 

sobre sua experiência na escola B., na qual há uma grande exigência em relação a 

comportamento e notas:  

As regras são meio presas demais, mas as pessoas tornam ela legal (Alegra, 12 
anos). 
 

 Jaqueline, aluna da mesma escola que Alegra, reforça o fato de que a escola B., 

que é financiada por instituição privada, oferece também boas condições de 

infraestrutura: 

Até que a escola eu tô gostando bastante, eles dão material, uniforme, a estrutura 
da escola é ótima... eu gosto bastante de lá, só assim na sala como sempre tem uns 
alunos mal-educados que atrapalham (Jaqueline, 12 anos). 
 



115 
 

 Eduarda e Ana Carolina, pertencentes ao grupo A e inseridas na escola A.P., 

pública, apresentam discursos divergentes sobre a experiência escolar das outras duas 

adolescentes: 

falam ‘nossa, você estuda lá naquela escola de bandido’ e não tem nada disso, 
quem faz a escola é o aluno, não é os professores, não é a escola que tem que 
ganhar nome não. É a gente que tem que fazer por onde, pra ela ter um nome 
(Eduarda, 15 anos). 
 
Eu acho que família tem que dar educação e não a escola, porque às vezes os pais 
acha ruim que a escola não dá educação. Só que não é a escola que faz os alunos, 
é o aluno que faz a escola (Ana Carolina, 11 anos). 
 
tem gente que passa mal dentro da sala que não come no almoço, aí chega na hora 
da escola fica com fome e passa mal. Aí a professora pergunta se alguém tem 
algum lanche e tal. Aí tipo a gente vai falar ‘ah to passando mal professora, posso 
comer alguma coisa?’ Se a professora falar que pode, todo mundo quer vir te 
pedindo (Ana Carolina, 11 anos).  
 
às vezes eu acho chato porque tipo, você leva alguma coisa pra comer, você não 
pode nem comer direito por causa que gente pede e se você não der, eles vêm tipo 
pra te bater, pra te ameaçar... (Ana Carolina, 11 anos). 
 

Relações escolares entre os pares 
 As relações escolares entre os pares também apareceram nas entrevistas, 

especialmente relatando as relações de violência na instituição escolar. Alegra, por 

exemplo, aponta que em sua escola os meninos entravam brigas físicas sérias entre si. A 

participante também acredita que a violência na escola é gerada pelo conteúdo televisivo, 

opinião reforçada por Jaqueline. 

Lá é um ring de box. Eles já chegam tipo, os guris fecham a mão e começa a bater 
na cara do outro. De espancar, ficar roxo..., mas é sempre os mesmos meninos 
(Alegra, 12 anos). 
 
Pode ser muito da televisão, pode ver, tudo em filme eles resolvem com briga 
(Alegra, 12 anos). 
 
Eles vão aprendendo a fazer aquilo na rua, na internet, porque a internet tem muita 
violência hoje em dia e acabam transferindo isso pra escola sem o aconselhamento 
dos pais (Jaqueline, 12 anos). 
 

 Ana Carolina, estudante da escola A.P. mostra que as brigas que ocorrem na escola 

possuem correlação com a situação de pauperização dos alunos. Além disso, é 

provavelmente a escola, comparativamente com a escola B., que mais concentra alunos 

negros e pardos. A entrevistada, negra, apresenta também um caso de racismo que sofreu. 
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Às vezes tem um pouco de briga, mas passa meia hora a gente se entende... porque 
às vezes é por causa de material que não tem, às vezes fala que a mãe é macaca... 
mas é coisa de meia hora e já volta amigo (Ana Carolina, 11 anos). 
 

 Eduarda relata sua percepção de correlação entre as relações de violência na escola 

e as dinâmicas violentas na vida intrafamiliar.  

Ah, sempre tem um motivo [para as pessoas se comportarem mal nas escolas] ... 
[as pessoas aprendem a se comportarem assim] com a vida. A vida muitas vezes 
castiga. / Que nem, tem uma menina na minha sala, a mãe dela morreu. Ela era 
prostituta, aí o pai dela nem liga, o pai dela tá nem aí. E ela é doidinha da cabeça. 
Doidinha assim, ela fica ameaçando os outros, uma vez ela levou faca na escola. 
A menina quebrou um vidro na casa dela e ela foi e cortou a menina com o caco 
de vidro, inteirinha... / a mãe dela foi enforcada, os irmãos dela tudo, um morreu 
na igreja lá em cima... de tiro. A maioria dos irmãos dela morreu de tiro. Tem 
quatro que morreu de tiro. Um morreu na facada e no tiro (Eduarda, 15 anos). 
 

 Com uma perspectiva semelhante à Eduarda, Lívia acredita que os 

comportamentos considerados inadequados na escola são, predominantemente, 

responsabilidade da família. 

O comportamento acho que vem de casa... A minha mãe sempre fala que 
comportamento vem de casa, só que a escola ajuda a completar, mas 
comportamento mesmo vem de casa... Eu acho que assim, deve que ter algum 
parente agressivo que eles vê brigar, gritando, falando palavrão e eles aprendem 
(Lívia, 11 anos). 
 
Ah, a menina lá da minha escola, ela tava na rua, ela puxou a menina pelo cabelo 
assim e começou a falar um monte de palavrão com ela, e acho que os palavrão 
ela aprendeu em casa (Lívia, 11 anos). 
 

Visões da relação entre participante – escola 
 Nas entrevistas surgiram também relatos sobre as relações diretas entre as meninas 

e as escolas em que estão inseridas. Alegra aponta que encara a escola de forma 

profissional, como trabalho e que as tarefas domésticas são secundárias em sua rotina: 

Pra mim minha prioridade é a escola, não importa o que tá acontecendo lá em 
casa, minha prioridade sempre vai ser a escola... meu trabalho, minha obrigação 
é meu quarto e a escola. Nada mais. Se eu ajudo minha mãe é porque eu quero 
(Alegra, 12 anos). 
 

Quando questionada sobre as diferenças entre escola e família, Alegra responde 

que a maior parte de sua educação não veio de sua família, mas da escola, a qual teria, 

verdadeiramente, o dever de ensinar. Para a família, ficam meramente as funções de 

oferecer recursos materiais de sobrevivência. 

Pra mim escola tem que ensinar tudo...escola serve pra quê? Pra ensinar. Então 
tudo que é de ensinar é de vocês ... ‘ai, mas a educação vem de casa’, não vem de 



117 
 

casa. Educação vem da escola. De casa vem comida, vem criança... vem roupa ..., 
mas não vem educação. Às vezes os pais educam sem perceber, mas a maioria 
tem que vir da escola, obrigatório (Alegra, 12 anos). 
 

Ao contrário de Alegra, Jaqueline acredita que ... a escola ensina geografia, 

história, português... a escola não educa (Jaqueline, 12 anos). Além disso, Jaqueline 

também retrata diferenças de comportamentos dentro e fora do ambiente escolar: 

 dentro da escola a gente tenta ser mais reservado ..., mas fora eu converso com 
meus amigos... lá em casa dou muita risada, conto piada, a gente ri muito lá em 
casa, já na escola a gente tem que ser mais pianinho, né? (Jaqueline, 12 anos). 
 

 Para Ana Carolina, a principal relação com a escola se dá pela história da sua 

família na cidade, a qual estabeleceu tradições tal como estudar na escola A.P. 

Às vezes enxerga bem. Às vezes enxerga mal. Na minha vista, lá é uma ótima 
escola pra mim e lá é uma escola que me marca muito... porque toda minha família 
estudou na A. P. (Ana Carolina, 11 anos). 
 

 Para a mesma participante, a função de educar é da família, enquanto à escola cabe 

o ensino de conhecimentos sistematizados voltados para o trabalho. 

Às vezes o pai vem achar ruim, ‘ah você tem que dar educação pro meu filho’, só 
que igual eu falei, a escola não é pai nem mãe, é o lugar que ensina a gente, que 
dá pra gente fazer o ensino médio, fazer uma faculdade, ter a base de tudo. E 
também assim pra gente ter lembranças boas da escola, pra assim, a gente saber a 
base do português e da matemática (Ana Carolina, 11 anos). 
 

TEMA: QUESTÕES RACIAIS 

 A questão racial apareceu em apenas uma das entrevistas, realizada com a Ana 

Carolina. Consideraremos o racismo também como violência estrutural que forja a 

subjetividade dos sujeitos. Na fala, a questão racial também aparece articulada com a 

questão de classe social. No cotidiano, essas questões sociais surgem como mal-estar 

generalizado, não nomeado e não refletido. 

Teve uma vez que eu tava conversando com minha colega... falei assim ‘vamo 
fazer uma festa a noite, porque a gente chama todo mundo’... ela ta assim: ‘eu vou 
eu vou’, só que eu to assim: ‘gente vamos marcar um sítio, vou ver com minha 
mãe pra marcar um sítio pra gente’... quando minha colega tá assim ‘se você não 
tem nem dinheiro pra comprar um arroz, um feijão que come, vai alugar um sítio?’ 
e me chamou de macaca/ Só que assim, eu fiquei bem magoada porque igual eu 
falei, eu não me senti bem. Mas ao mesmo tempo eu sabia que não era macaca, 
só que fiquei muito tipo... ela chamou minha família toda. (Ana Carolina, 11 
anos). 
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TEMA: QUESTÕES DE GÊNERO 

 Neste tema foram incluídas as formas que as questões de gênero assumem nos 

discursos das participantes. Consideramos importante essa categoria na medida em que 

diz respeito à aprendizagem de papeis sociais que ocultam e justificam o sistema de 

opressão em que as participantes estão incluídas. Esse sistema não se restringe às práticas 

familiares que perpetuam esses papeis cristalizados, mas é muito mais amplo (tal qual o 

patriarcado). Por se tratar de uma pesquisa que visa identificar na atividade-guia dos 

sujeitos (ACIP) as formas de violência que vem sendo perpetuadas, é de suma 

importância apontar as formas como essas opressões se tornam regras e estereótipos nas 

relações entre os pares. 

Questões de gênero percebida na relação entre os pares 

 Na relação entre os pares, as questões de gênero surgem como diferenças entre 

meninos e meninas no manejo de brigas e conflitos.  

Menina tem muito isso de chorar por causa de amizade, briga por causa de 
amizade. Meninos são mais cabeça dura, mais fechado. Só que ao invés de eles 
chorar, eles se batem por causa de amizade (Alegra, 12 anos). 
 

 Também se nota obstáculos diferentes para se incluir em grupos de meninas ou 

meninos. 

... principalmente com meninos eu faço amizade, porque as meninas já têm as 
amigas delas (Jaqueline, 12 anos). 
 

 A questão do feminicídio e da misoginia surge também nas entrevistas. Ana 

Carolina relata, de forma geral, casos em que meninos não só ameaçam suas 

companheiras, como também infligem danos físicos graves. 

Às vezes as meninas...pode tipo assim, fazer coisas erradas, mas assim ninguém 
pensa no que nisso pode estar causando... pode tá causando muita coisa, muito 
problema pra família... só que eles [meninos] tem que ter um pouco de senso 
porque ele está fazendo, isso pra mim não é certo... [eles] pegam menina para 
fazer coisas erradas, pra cortar pescoço.../ tipo falar ‘ah vou matar sua família’ e 
vai pega ela corta braço, corta dedo... às vezes acontece por causa de homem, né? 
E às vezes também acontece assim por brigas bobas (Ana Carolina, 11 anos). 
 

 No discurso de Eduarda, a violência sofrida pela mulher é identificada enquanto 

culpa da vítima e da família. Em primeiro lugar, a vítima é culpada porque escolheria 

entrar em uma relação de violência. Depois, o discurso culpa a família, aqui a responsável 

por não ter lhe dado bons modelos. A violência presente no tráfico enquanto o principal 

fator de perpetuação de violência familiar e amorosa é o principal argumento que sustenta 

a justificativa da violência elaborada pela participante. 



119 
 

ela [uma conhecida] foi e virou tava ficando com um menino mó bonitinho e 
certinho, que meu irmão tinha arrumado pra ela ficar do quartel... ai quando vê 
ela foi e virou que ele falou que era sargento, rapidinho ela não quis ficar com ele, 
agora ta namorando com um vagabundo que mete a mão na cara dela... /[acho que 
ela fala isso] por causa de influência de casa, porque a família dela não é lá aquela 
família.. o irmão dela é traficante, o pai dela morreu na frente dela com tiro e o 
irmão dela já matou três (Eduarda, 15 anos). 
 

Questões de gênero na dinâmica familiar 

 Quando se trata da dinâmica familiar, as questões de gênero surgem enquanto 

divisão de tarefas. Alegra, por exemplo, que aos 12 anos já é responsável por limpar a 

casa, alega que o primo de 9 anos deveria já saber lavar uma vasilha. O relato de Jaqueline 

aponta as mudanças recentes na dinâmica familiar brasileira, na qual é demandado que o 

homem se insira de forma mais presente no cotidiano familiar: tanto a mulher quanto o 

homem poderiam ter as mesmas funções, embora essa premissa não seja amplamente 

aceita e, em muitos casos, se torna fonte de estigmatização familiar, tal como aponta 

Jaqueline sobre a reação de sua turma da escola após dizer que seu pai cuidava de seus 

cabelos. 

[meu primo de 9 anos] já ta numa idade básica pra saber, pro menino saber lavar 
a vasilha, uma idade mental básica (Alegra, 12 anos). 
 
... não dizendo assim que mulher vai cuidar da casa e que o homem trabalha, que 
isso é muito machismo, o homem também pode cuidar da casa, pode cuidar dos 
filhos, pode cuidar do cabelo dos filhos... que nem lá na sala surgiu uma polêmica 
que eu tinha falado que meu pai cuidava do meu cabelo, que meu pai passava 
secador no meu cabelo, e daí? O povo começou a falar do meu pai... (Jaqueline, 
12 anos). 
 

 Eduarda relata que as diferenças de gênero implicam também sobre o direito de 

viver. Enquanto é aceitável a violência doméstica que a prima dela sofre, a ameaça a vida 

de um homem provoca reações muito diferentes. Nesse caso, a vida de um homem valeria 

mais do que a vida da prima de 15 anos que é espancada pelo marido. Há também 

descrença da participante em relação às formas legais de resolução dessas problemáticas, 

visto que a morte da mulher em casos de violência doméstica lhe parece algo mais 

provável do que a justiça proporcionada pela denúncia.  

É porque meu primo engravidou minha prima e minha prima é novinha, tem 15 
anos e ele uns 28. Ela ganhou neném e ele espanca ela. Aí teve uma vez que ele 
apontou uma arma na cabeça do meu tio... e minha tia falou assim ‘meu irmão 
você não encosta a mão não. Você pode encostar a mão e até matar sua 
namoradinha, mas no meu irmão você não encosta a mão não... (Eduarda, 15 
anos). 
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Por que eles [os homens que batem em mulheres] tá tudo tranquilo, né? Ai a 
mulher vai na delegacia e faz o boletim.../ não, muitas vezes não [resolve]. 
Ultimamente? Eles tão matando elas (Eduarda, 15 anos). 
 

Perspectivas de gênero dos sujeitos 

 As participantes também produziram relatos em que apontam como que essas 

questões de gênero as afetam diretamente. Alegra comenta como as regras e obrigações 

de gênero não só limitam o desenvolvimento (não pode) dos sujeitos como também 

coagem para que siga um rumo muito específico (tem que). A aprendizagem desses papeis 

de gênero são realizados sem sentido pessoal para a participante. 

Menino TEM QUE... jogar bola, menino NÃO PODE fazer ballet, menino NÃO 
PODE usar rosa.... menina TEM QUE saber fazer comida, TEM QUE saber um 
monte de coisa que às vezes não é obrigação dela (Alegra, 12 anos). 
 

 Jaqueline observa as limitações e exigências colocadas para a mulher desde muito 

cedo, sendo obrigadas a se “adultizarem” precocemente em ordem de sobreviverem 

objetivamente (uma vez que o mundo em geral é potencialmente risco a sua integridade 

física e psicológica). 

um menino de 13 anos ainda é um garotinho pequeno e tem a aparência de criança, 
já uma menina por ela desenvolver mais rápido e essas coisas, eles esperam mais 
como se ela fosse mais adulta, mais adulta, esperam uma mulher de 13 anos. E um 
menino é só um menino, ele ainda brinca, joga bola, todo ainda infantil... já as 
meninas são obrigadas a ser mais maduras, é isso que eu sempre critico na 
sociedade, as meninas são obrigadas a ser mais madura, a se ligar mais no mundo 
pra fugir de assalto, por causa que as mulheres são mais frágeis... mas elas são 
mais inteligentes que os homens, fugir de assalto, abuso, estupro... elas têm que 
amadurecer mais rápido, infelizmente (Jaqueline, 12 anos). 
 

 Eduarda relata o controle social sobre a sexualidade das meninas, o qual é exercido 

pela pressão da comunidade para que a família cerceie a liberdade sexual da adolescente.  

aí que bem, tem umas moças que chegam lá perto da minha mãe e nossa sua filha 

vai engravidar cedo. Não sei. Minha mãe fala que os outros fala que eu sou muito 

foguenta. Eu não sou. É porque eu tava namorando, aí eu terminei e agora to 

ficando com outro menino... (Eduarda, 15 anos). 

 

TEMA: ADOLESCÊNCIA 

Como outros entendem a adolescência 

Uma das perguntas no tema “adolescência” foi direcionada a compreender como 

que outras pessoas, especialmente adultos, enxergam o processo de “adolescer”. Os 
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relatos encontrados, em geral, apontam que quando adultos falam sobre adolescência com 

adolescentes a retratam de um modo com o qual as participantes não se identificam. 

Ser chato, ficar mexendo no celular, vai brigar com todo mundo, vai ser aquele 
negócio de quero namorado, quero viver minha vida, do não quero estudar, de 
querer passar muita maquiagem - eu sou totalmente o oposto disso – de ter 12 
anos e falar que é adolescente, de ter 11 e dizer que é quase adulto (Alegra, 12 
anos). 
 
Eu acho que normalmente as pessoas, principalmente daqui, não existe essa fase 
adolescente. Ou é criança ou é adulto... Adolescente eu acho que o povo não tem 
uma noção muito boa de adolescente, por causa de ser um termo novo... ou é 
criança ou é adulto, acho que gente que ainda acha, mas eu sou adolescente, e daí? 
(Jaqueline, 12 anos). 
 
Também foi marcante nas entrevistas as falas dos adultos de que é esperado que 

adolescentes não brinquem mais e exerçam comportamentos como usar roupas menos 

infantis, auxiliar nas tarefas de casa, utilizar maquiagem, entre outros. 

As pessoas esperam que adolescente não brinque mais... que já use roupa mais 
adultas... (Jaqueline, 12 anos). 
 
criança brinca de boneca, brinca com as coleguinhas... eu não brinco, eu 
converso... (Eduarda, 15 anos). 
 
Adolescente tem mais paciência, ajuda a mãe, faz as coisas em casa, marca 
encontro com os colegas (Ana Carolina, 11 anos). 
 

 A adolescência, compreendida pela comunidade enquanto fase vulnerável a 

inserção no tráfico, aparece nos relatos dos adultos como problema social. 

[As pessoas] às vezes esperam bem mal [dos adolescentes], da pessoa morar na 
rua... (Ana Carolina, 11 anos). 
 
Ah, muita gente te julga [por ser adolescente] fala que eles não querem nada, que 
não vai ser nada no futuro (Eduarda, 15 anos). 
 
Esperam que... eles [adolescentes] não briguem, que não façam coisas erradas, 
que não vá pra mal caminho... / por exemplo, um amigo que pode entrar no mundo 
das drogas, pode fumar, inclusive tem um menino na minha sala que ele tem 13 
anos e ele fuma, e isso é muito errado (Lívia, 11 anos). 
 

Relação entre sujeitos e adolescência 

 Apresentaremos também os relatos que explicitam relações diretas entre os 

sujeitos e a vivência da adolescência. Alegra relata conflitos com a família, a qual exige 

que ela tenha comportamentos e converse sobre assuntos que não lhe trazem conforto 

algum. 
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Uma coisa que eu odeio é ter que passa maquiagem. Eu tenho ranço de 
maquiagem... eles falam: ah você tem que passar uma maquiagenzinha... devia 
colocar um vestidinho mais bonito, devia colocar um sapato... / porque tipo eu ou 
em casamento de tênis... eu fui no casamento com vestido de daminha, boné, tênis 
e um óculos fosforescente na minha cara (Alegra, 12 anos). 
 
nossa, muito! [sobre família tratar diferente por ser adolescente] ... de ficar 
perguntando se já sou mocinha... eu odeio esse assunto! Eu não gosto que falem, 
incomoda porque fica toda aquela pressão em cima de você... que você tem que 
começar a ajudar em casa, que você já tem idade, que você tem que aprender pra 
quando for morar sozinha, e quem disse que eu vou morar sozinha?... / [os 
familiares dizem] que você tem que aprender a ser uma boa pessoa, que você tem 
melhorar na escola... é meio que muito cobrado, por tudo! Tipo você cresceu, o 
que muda? Nada muda, só que todo mundo começa a colocar que você tem que 
fazer aquilo, tem que fazer daquele jeito.... incomoda demais (Alegra, 12 anos). 
 

 A transição para a adolescência é percebida pelas participantes a partir das 

mudanças percebidas na relação com o corpo. 

virando adolescente as primeiras mudanças no meu corpo eu já comecei a achar 
muito estranho isso, sério! Eu falei ‘nossa queria voltar a ser criança’, como faz 
pra voltar a ser criança? Mas até me acostumei, não sou uma mulher completa... 
(Jaqueline, 12 anos).  
 
Pra mim ta sendo boa, porque antes eu era magra e engordei uns kg. Antes eu era 
baixa e eu cresci mais um pouco (Ana Carolina, 11 anos). 
 
meu peito cresceu, começou a criar pelo... ficar menstruada é horrível (Eduarda, 
15 anos). 
 
As participantes também relatam diferenças nos comportamentos dos pais com 

elas, fato que é sentido com certa mágoa. 

quando eu era criança a minha mãe falava muito mais comigo, agora não fala mais. 
Minha mãe agora pouco se lixando pra mim... uma coisa que ela faz muito que é 
importante é ir em reunião... (Ana Carolina, 11 anos). 
 
Às vezes a minha mãe e meu pai não são os mesmos de quando eu era criança, 
eles eram mais carinhosos, brincavam mais comigo (Lívia, 11 anos). 
 

 A transição para a adolescência também é notada quanto a mudança de tarefas 

assumidas na família, como a fala representada por Eduarda. Lívia, por outro lado, conta 

que as tarefas que assume em casa atualmente são muito semelhantes as já assumidas na 

sua infância.  

Acho que criei maturidade [quando me tornei adolescente] ... que nem, eu olho 
minha sobrinha. Antes, se eu fosse olhar, eu não olhava. Eu deixava ela fazer o 
que ela quisesse e tava tudo bom (Eduarda, 15 anos). 
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Às vezes eu ajudo minha mãe a arrumar a casa, às vezes eu lavo vasilha pra ela, 
às vezes eu arrumo o meu quarto... Eu já fazia [antes de ser adolescente] (Lívia, 
11 anos). 
 

TEMA: AMIGOS  

Compreendendo que a interação entre pares é aquela que mais produz 

objetivações psíquicas capazes de promover o desenvolvimento do adolescente na fase 

inicial, foi de suma importância investigar as relações entre as participantes e suas 

amizades. 

 

Funções atribuídas à amizade 

 De início, investigamos quais funções a amizade satisfazia na atividade social das 

participantes. Lívia, Alegra e Eduarda contam, por exemplo, que a amizade é importante 

devido a possibilidade de diálogo e de recebimento de apoio emocional 

Ah, conversar... às vezes quando eles se sentem mal a gente conversa, eu apoio, 
eles me apoiam... dando conselho bom (Lívia, 11 anos). 
 
Amigo é tipo aquela pessoa que você pode dizer tudo tudo... tudo mesmo (Alegra, 
12 anos). 
 
Ah, [amigo é] uma pessoa que você compartilha tudo. Você conversa, você 
expressa muito bem, que a pessoa tá com você nas horas boas e horas ruins, tá 
com você pra tudo (Eduarda, 15 anos). 
 
Para Ana Carolina, a atividade social não se resume ao suporte emocional, mas 

também a uma questão objetiva: é necessário comer. 

A minha colega ganha emprego de 2 mil por mês e assim, às vezes minha colega 
até me ajuda a comprar um arroz, um feijão pra dentro de casa (Ana Carolina, 11 
anos). 
 

Regras, códigos e dinâmicas entre os adolescentes 

 Parte importante da compreensão sobre as relações estabelecidas nas atividades 

sociais dos sujeitos, é a investigação de sua dinâmica interna. Nesse sentido, também 

apuramos sobre as possíveis regras e códigos que regulam as amizades entre as 

adolescentes participantes. As participantes mostram diferenças entre amigos 

“verdadeiros” e amigos “falsos”, pouco confiáveis. Apresentam que a amizade também 

tem relação com a frequência da presença da pessoa na vida delas. 

Tem aquelas amizades que é tipo pra sempre... tem aquelas que finge que é sua 
amiga (Alegra, 12 anos). 
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uma amiga minha da escola, ela influencia em tudo, tipo tudo que acontece eu vou 
contar pra ela primeiro, tudo o que eu faço eu tenho que perguntar pra ela (Alegra, 
12 anos). 
 
Amigo é assim, uma pessoa que não fale falso, não seja falsa, que às vezes tipo 
gosta de ser seu amigo, mas que não fica falando mal de você pelas costas (Ana 
Carolina, 11 anos). 
 
Falo até hoje: amigo é pra vida inteira, não é uma, duas vezes na semana não (Ana 
Carolina, 11 anos). 
 

 Alegra relata que na amizade é permitido o julgamento e a crítica, desde que 

ofereça o suporte emocional necessário. Para a mesma entrevistada, a família, ao 

contrário, ao julgar não oferece o mesmo apoio emocional e, além disso, ainda pode puni-

la. 

Amigo... pode até te julgar, mas vai te julgar de uma forma que pode te ajudar. 
Não é de uma forma que vai querer te matar (Alegra, 12 anos). 
 

 Sobre as regras da amizade, as participantes relatam que não pode “falar pelas 

costas” ou excluir. Para suas amizades, Alegra se utiliza também do que aprende em 

filmes e séries: 

A [regra da amizade] MAIS importante é não excluir... e tem outra coisa: Não 
roubar o namorado da coleguinha... tem aquele filme que chama Barraca do Beijo, 
ele fala algumas regras da amizade... e uma delas é sempre ficar feliz pelo seu 
amigo. Você pode estar triste, mas finge estar feliz (Alegra, 12 anos). 
 
Nas amizades também há diferenças de gênero, como apontado no tema “questões 

de gênero”. É esperado que meninas, ao brigar por causa de amigos, chore; enquanto de 

meninos é esperado que entravem briga fisicamente. 

faz um tempo que eu brigo com uma amiga eu choro horrores... meu deus briguei 
com minha amiga (Alegra, 12 anos). 
 

 Jaqueline passou por um processo de exclusão e bullying no colégio em que se 

encontra, de modo que apenas recentemente tem se apropriado do conteúdo das relações 

de amizade, apresentando certa dificuldade para definir o que é uma amizade. Devido às 

dificuldades de inserção nas relações com seus pares, a família ocupa posição central na 

formação de sua rede de apoio: 

na escola agora e to tendo alguns amigos, não sei se posso considerar meu pai e 
minha mãe meus amigos, meus bichos de estimação meus amigos, na escola eu 
tenho bastante amigos agora, né? Antes eu não tinha muitos, agora eu tenho 
bastante amigos na escola (Jaqueline, 12 anos). 
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pros meus amigos eu conto segredos, mas tem alguns que só conto pro meu pai e 
pra minha mãe (Jaqueline, 12 anos). 
 

 A principal atividade social entre os pares, para Eduarda se consistiria em realizar 

ações como saírem juntos, conversarem sobre diversos temas e desenvolverem relações 

afetivas e sexuais com outros sujeitos.  

sai, sai e conversa, conversa... sai pra conversar, pra passear, pra ficar com os 
outros (Eduarda, 15 anos). 
 

TEMA: FAMÍLIA 

Funções atribuídas à família 

 Quanto ao tema “família”, uma das unidades de análise principais de nosso estudo, 

buscamos investigar sobre os papeis atribuídos à família na estrutura psíquica dos sujeitos 

participantes, avançando em nossa compreensão sobre a formação da imagem subjetiva 

da família no psiquismo de adolescentes.  

 Para as entrevistas, a principal função da família é a educação voltada para a 

aprendizagem de comportamentos e papeis sociais, oferecer suporte emocional e, 

especificamente, amar. 

A família não tem obrigação [de ensinar], a família tem obrigação de criar. A 
família já tem obrigação demais... a família tem que ajudar com as coisas da 
escola, tem que educar, tem que criar, tem que dar comida... já acho que a família 
tem obrigação demais (Alegra, 12 anos). 
 
Família não precisa ser de sangue, mas ta junto com você, te apoiar, te ajudar, ta 
sempre ali para o que você precisar (Alegra, 12 anos). 
Uma família que te ame, porque tipo toda família vai ter briga, vai ter essas coisas 
de disputinha, se te amar e você gostar deles já tá ótimo (Alegra, 12 anos). 
 
[formei a visão de família] na minha escola... eles falaram que família é um grupo 
muito bom, que a gente nunca deve desobedecer aos pais, que a família sempre 
vai estar com a gente, quando precisar pode procurar (Lívia, 11 anos). 
 
que nem, a maioria das pessoas da sala pelo menos eu acho que elas não contam 
tudo pro pai e pra mãe, a maioria fala que não e já eu conto. Meu pai e minha mãe 
são minha família e meus amigos ao mesmo tempo (Jaqueline, 12 anos). 
 
“[Família é diferente de amigo] porque a família está sempre mais próximo de 
ajudar e às vezes os amigos podem dar conselho ruim e a família não” (Lívia, 11 
anos). 
 

 Os relatos também apontam que seria função da família orientar os seus membros 

quanto a outras relações interpessoais, tal como as amorosas ou entre os pares na escola. 
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Família pode ajudar com vida amorosa... família já tá casada, então sabe como é 
que funciona....pode te ajudar a acalmar... ajudar a dormir, que às vezes a gente 
não consegue tipo eu...é tipo cuidar de você e não te proteger, te ajudar a 
frequentar o mundo sem problemas (Alegra, 12 anos). 
 
... devia os pais apoiar mais os seus filhos, conversar mais sobre o que é certo e 
errado (Eduarda, 15 anos). 
 
[A família serve] para te guiar sobre o que é certo e o que é errado (Eduarda, 15 
anos). 
 
educação vem de casa e às vezes eu acho que o pai ou a mãe deles não tem diálogo 
e o filho vai crescendo achando que aquilo [brigar na escola] é certo... (Jaqueline, 
12 anos). 
 
a educação vem de casa pro filho não se rebelar na escola... (Jaqueline, 12 anos). 
 

 A família também é representada como a responsável pelo funcionamento da 

sociedade como um todo. 

Eles [os pais] querem me dar uma educação boa pra eu crescer bem, pra eu ser 
uma boa adulta... pra eu ser uma boa pessoa, e é isso o papel da família... por causa 
que se a família não educar bem, como dizem, se forem maus pais, os filhos vão 
ser espelhos deles, então aí ele vai crescer também um mau adulto e não vai criar 
bem o filho e só vai gerando cada vez mais problemas, uma bola de neve na 
sociedade (Jaqueline, 12 anos). 
 

Relações entre os membros familiares  

 Ao falarem sobre família, os sujeitos falaram sobre as dinâmicas familiares em 

suas casas, relatando a respeito da família em uma dimensão autobiográfica. Os atores 

sociais que mais apareceram foram: mãe, pai e padrasto. Para Alegra, a relação com o 

padrasto sempre impôs muitas dificuldades para sua permanência saudável em casa, 

devido à postura autoritária do padrasto para com ela e com a mãe. Em consequência 

disso, a adolescente escolheu morar com a avó. Além disso, a mãe, na maior parte das 

vezes, apoiava o padrasto em detrimento de Alegra.  

Eu tentava, mas ele [padrasto] não me ajudava.../ [O padrasto] gritava muito, 
muito, muito. Começava a gritar mil e uma coisas, eu tava cansada e chegou num 
ponto que eu tava nem aí para o que ia acontecer, comecei a responder... ué você 
não é meu pai. Aí minha mãe disse que não era pra eu falar nada disso de pai, 
porque ele ficava muito triste. Mas ele me deixava triste todo dia... (Alegra, 12 
anos). 
 
Não, minha mãe não falava nada [sobre brigas com o padrasto]. Porque a maioria 
das vezes ela tava trabalhando .../ mas quando ela tava em casa preferia não falar 
nada, porque depois ele ia encher o saco dela por MUITO tempo (Alegra, 12 anos). 
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 Alegra também apresenta algumas hierarquias na dinâmica familiar, relatando que 

não se pode contradizer o avô utilizando como crítica seus próprios parâmetros morais. 

Além do mais, a idade se estabelece como um dos indicadores de autoridade. 

Meu avô falava muito desses negócios de moral, de que não pode machucar os 
outros..., mas se você falava um A pra ele, ele ficava bravo. Você não pode falar 
nada (Alegra, 12 anos). 
 
[as relações da família] não são justas... ‘ah é porque eu sou mais velha e tenho 
mais autoridade”, tá mas você é um ser humano igual e às vezes posso ter mais 
jeito que você... (Alegra, 12 anos). 
 
A entrevistada Alegra percebe suas tarefas domésticas a partir da narrativa de uma 

quebra de expectativas dos papeis sociais familiares. Por outro lado, Eduarda assume as 

tarefas domésticas como responsabilidade tanto sua quanto de sua mãe. 

Lá em casa as coisas são meio invertidas, ela [a mãe] não presta atenção em mim, 
ela fica o dia inteiro vendo televisão, eu que arrumo a casa... (Alegra, 12 anos). 
 
Eu sempre fiz tudo em casa, eu e minha mãe... desde os 9, 10 anos... faço almoço, 
arrumo os quartos, tiro poeira (Eduarda, 15 anos). 
 

 Nota-se nos relatos sobre os atores familiares que a mãe tende a ser caracterizada 

como “estressada”. No cotidiano, o estresse aparece como questão de temperamento, 

como se biológico. 

Minha mãe é meio estressada e meu pai sempre foi calmo... (Alegra, 12 anos). 
 
minha mãe é estressada com quem estressa... a gente é sim muito parecida, eu e 
minha mãe (Eduarda, 15 anos). 
 

 A sobrecarga feminina na família é também devido à ausência paterna. Não 

apenas nas entrevistas como nos dados de diário de campo, a ausência do pai desde muito 

cedo na dinâmica familiar é um elemento presente e marcante na narrativa autobiográfica 

das adolescentes. 

meu pai? Minha mãe engravidou de mim. Ele foi e tava nem aí. Eu nasci e ele tava 
namorando com minha mãe e uma outra. Só que minha mãe não sabia. Aí ela 
engravidou de mim e ficou sabendo. Aí ela separou dele. Aí ele falou que não era 
filha dele. Falou que pra fazer DNA quando eu nascesse. Eu nasci, fez nada. 
Minha mãe sabe quem é meu pai. Que é ele. E ele me pegou duas vezes só, quando 
eu tinha meses e quando eu fiz 6 meses. Depois nunca mais (Eduarda, 15 anos). 
 
Ele [o pai] não deposita dinheiro pra mim... às vezes eu fico triste porque ele fala 
pros outros que não gostaria de ter me tido... só que igual eu falei, não foi uma 
escolha dele... só que nessa época o nome da minha mãe era Nascimento, aí ela ta 
assim: vou por Nascimento dos Santos e meu pai queria só Santos... eu achei 
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assim, um pouco besta isso, tirar Nascimento do meu nome (Ana Carolina, 11 
anos). 
 
Nunca to em contato com meu pai. Ele nunca nem ligou pra mim. Às vezes eu 
fico até chateada com ele, por ele falar isso, eu fico lembrando. Só que assim, pelo 
o que vejo nele, ele quer passear comigo, só que não liga pra mim. Eu ligo pra ele, 
pede 2 ou 3 reais pra comprar uma roupinha pra mim que eu preciso. Ele fala 
assim: levo dia 13 ou 14 de fevereiro e não leva (Ana Carolina, 11 anos). 
 
Com a minha mãe me sinto mais confortável pra falar essas coisas de namorado... 
e tipo coisas de menstruação assim vamos dizer que meu pai não sabe. Eu não 
vejo ele muito (Alegra, 12 anos). 
 
Na dinâmica familiar também estão presentes personagens marginalizados, que 

são considerados como maus exemplos. Não são necessariamente excluídos do convívio 

familiar, mas incluídos nas narrativas sempre como um “porém”, um peso que a família 

necessita carregar: as pessoas são más, isso me ensinaram muito... até a própria família é 

má (Alegra, 12 anos). 

Ele [o primo] é um pouquinho maloqueiro... tipo fuma, bebe, drogas... má 
influência. É como diz minha mãe, pegue de exemplo uma coisa que você não 
quer ser, olha, filtra e não quero ser (Alegra, 12 anos). 
 
Família cada um tem a sua, por mais que seja pessoas erradas, mas é sangue do 
seu sangue... [errado tipo] drogado, prostituta (Eduarda, 15 anos). 
 
Para duas das entrevistadas, Jaqueline e Eduarda, a família sempre aparece no 

discurso ocupando posição central em relação à rede mais ampla de relacionamentos 

interpessoais. Ou seja, a família ocuparia o nível mais alto na hierarquia das atividades 

interpessoais. 

meu pai e minha mãe sabem tudo sobre mim... (Jaqueline, 12 anos). 
 
às vezes eu confio muito mais no meu pai e na minha mãe do que num amigo... 
(Jaqueline, 12 anos). 
 
minha mãe é minha amiga (Eduarda, 15 anos). 
 
Para Ana Carolina, as atividades sociais com amigos e família ocupariam posição 

muito semelhante na estrutura hierárquica do conjunto de atividades sociais pertencentes 

à formação da personalidade do sujeito. 

[amigo e família] não são coisas diferentes (Ana Carolina, 11 anos). 
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A maior parte delas possui a visão de família nuclear, na qual pode haver maior 

ou menor participação de outros membros da família como tios e avós, mas sempre 

mantendo a clareza de que estes pertencem a outros núcleos. 

a família é dividida em células, a minha família é o casal, minha tia, meu tipo, 
meu primo, eu ..., mas tem essa divisão, cada um morando numa casa, né? Então 
eu, meu pai, minha mãe, minha gata e minhas duas calopsitas, meu canário e meus 
peixes (Jaqueline, 12 anos). 
 

 Jaqueline conta que os pais podem ser justos quando a justificativa é educar.  

a família também é justa com as coisas... o pai e a mãe também são justos, às vezes 
a gente não é justo com nosso pai e nossa mãe que acaba de limpar, quando vê eu 
já to comendo biscoito esfarelando. Uma vez aconteceu isso, eu comi biscoito 
esfarelando e minha mãe ‘não era pra você ter esfarelado, agora você que vai 
varrer de novo (Jaqueline, 12 anos). 
 

 Nas entrevistas os vínculos familiares também são importantes na medida em que 

garante o cuidado e a preservação dos membros.  

eu vou morar sozinha com minha avó... minha mãe vai mudar de casa... tem que 
ficar alguém com ela. Meus tios saem, não vai lá. Então fica difícil pra ela, às 
vezes ela quer ligar pra minha mãe, ela vai ter que pedir pros outros, aí fica chato 
ficar pedindo os outros, vivendo nas custas dos outros... (Ana Carolina, 11 anos). 
 
mas pra falar assim a única pessoa que tem muita importância comigo é a minha 
avó... ela se importa muito comigo... ela não larga do meu pé, pra ela eu sou 
assim... tipo uma mãe... eu que cuido, agora que tenho mais uma irmã eu tenho 
que cuidar da minha irmã de três anos que é a G., e assim eu olho minha avó 
também que assim às vezes dá umas bobeiras... parece que ela pode colocar a mão 
no fogo... e ela não [se] queima... só que sempre que ela vai colocar a mão no fogo 
eu apago, porque assim eu tenho muito medo... ela tenta se matar, mas eu não 
deixo... / não, eu não me sinto muito carregada, porque assim, ela é tipo uma mãe 
pra mim e eu sou tipo uma mãe pra ela... (Ana Carolina, 11 anos). 
 

Relatos e perspectivas sobre violência intrafamiliar  

 Embora as participantes nem sempre falassem sobre violência da perspectiva 

autobiográfica, compreendemos que as perspectivas apresentadas se constituem como 

imagem subjetiva da realidade objetiva: ao mesmo tempo que explicitam as condições 

sociais e objetivas nas quais a violência ocorre, também contam algo sobre sua própria 

vivência e experiência no mundo. Apesar de isso não significar, necessariamente, que a 

adolescente entrevistada tenha sido exposta ou sofrido alguma violência na família, é a 

partir dessa imagem da realidade que se orientará no mundo, especialmente no tocante a 

outras relações interpessoais. De quê realidade e condições estamos falando será melhor 

aprofundado na discussão. 
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algumas vezes a família eles vem nesse negócio de não ter diálogo, a família é 
muito violenta, a família como dizem é muito problemática, a mãe não liga pro 
filho, ou o pai espanca muito, bate muito, muitas vezes isso acontece e a criança 
acaba ficando revoltada (Jaqueline, 12 anos). 
 
Claro que de vez em quando a mãe vai dar umas palmadas no filho, mas não 
chegar a espancar... (Jaqueline, 12 anos). 
 
Os pais também só conversar com os filhos, eles vão afrouxar muito, aí o filho 
já vai ficando tipo, tomando muita liberdade, você tem que conversar com 
firmeza com seu filho... não apoio que tem que espancar, bater muito... o filho 
vai precisar de um castigo, ficar uma semana sem televisão, sem videogame. 
Minha mãe já me deixou dois meses sem esmalte, aí eu fiquei muito triste, e eu 
aprendi que não se deve desperdiçar esmalte pra pintar as coisas..., mas eu acho 
que bater muito... a criança fica muito revoltada e muito retraída, tímida e isso 
não é bom. Não é bom a criança ser muito violenta e nem muito retraída 
(Jaqueline, 12 anos). 
 
 pode crescer esses homens que batem em mulher..., mas porque talvez ele foi 
espancado quando pequeno e aprendeu isso... (Jaqueline, 12 anos). 
 
às vezes tem muitos pais que espancam muito o filho, espancam por coisinha 
boba, ai eu acho muita injustiça, por causa que machuca a criança e ainda fica o 
trauma psicológico, não fica só no corpo, também fica no psicológico... eu tinha 
uma prima que a mãe espancava muito ela e hoje em dia ela é uma pessoa mais 
brava, mais reservada... (Jaqueline, 12 anos). 
 
Às vezes é por causa que os pais têm problema emocional e acaba transmitindo 
isso pra criança também, esse problema emocional que os pais têm vem da 
infância, que os pais deles espancavam muito e os pais dos pais espancavam e 
isso acaba passando... e às vezes tinha violência doméstica (Jaqueline, 12 anos) 
 
O que ele [aluno na escola] recebe em casa, ele faz com os outros. Tipo, se a mãe 
bate nele, ele vai bater nos outros na escola, se deixa ele de castigo, ele vai 
passear os outros na escola (Ana Carolina, 11 anos). 
 
Eles [os filhos] podem ficar violento com outras pessoas [quando sofrem 
violência] (Lívia, 11 anos). 
 

Surgiram também relatos próprios que narram a violência intrafamiliar em menor 

ou maior grau referente às próprias entrevistadas ou à exposição a violência direcionada 

para outras crianças e adolescentes na família. 

meu pai e minha mãe até que eles gostam bastante de mim, apesar de vez em 
quando a gente briga, por causa que pai e mãe têm que chamar a atenção do filho, 
né? (Jaqueline, 12 anos). 
 

Diante dos cenários da violência intrafamiliar, as entrevistadas tendem a justificar 

a violência e amenizá-la.  
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eu tenho que dar muito valor a minha família porque tem família que espancam 
os filhos e por isso eu tenho que dar muito valor... até minha mãe de vez em 
quando, quando a gente discute, ela fala ‘você não vai encontrar mãe igual eu’... 
(Jaqueline, 12 anos). 
 
Ela [mãe] bate muito na minha irmã, porque minha irmã faz muita coisa errada... 
ela empurra, ela bate, ela chuta, dá soco e assim minha mãe não gosta disso... 
acontece [também] com meus tios mais velhos... porque ele [primo] sai sem falar 
com o pai ou com a mãe... meu tio não gosta disso (Ana Carolina, 11 anos). 
 
Ela [mãe] agora tá muito... estressada... com o patrão dela, ai ela chega em casa 
e a gente, tipo se minha irmã fazer alguma coisa de errado, ela tem que bater, ela 
desconta na gente (Ana Carolina, 11 anos). 
 

 Nas entrevistas, a mãe é a que mais desfere punições físicas:. 

Comigo foi mais minha mãe [sobre educar batendo]. Meu pai NUNCA ficou 
bravo de gritar comigo... eu ficava enchendo o saco dele o tempo todo, ai acabou 
que ele cismou que tava bravo... e ele falou: ‘olha nunca fiquei bravo com você, 
mas se você não calar a boca agora, eu vou ficar. Eu nunca levantei a mão pra 
você, mas eu vou te bater’... /Ela [a mãe] me batia MUITO quando eu era pequena. 
Eu aprendi a ser mais esperta que ela. Eu falava: mãe, promete que não vai me 
bater?... ai ela depois que eu contava: ah eu vou te bater! Aí eu: você prometeu 
que promessas não podem ser descumpridas. Você ta dando mau exemplo.../ 
normalmente batia com o chinelo ou com a mão. Depois eu até comecei a 
responder ela (Alegra, 12 anos). 
 
Eu já apanhei quando era criança da minha mãe, mas agora a gente é de boa. Ela 
conversava, eu aprontava. Conversava, eu aprontava. Eu irritava e apanhava. Aí 
eu não fazia depois, passava um mucadinho eu fazia de novo e apanhava de novo 
(Eduarda, 15 anos). 
 
Eduarda, que apanhava com a mão da mãe quando criança, entende que é 

justificável porque “ela sabe o que ela faz, porque ela é mãe, ela que fez”. Além disso, 

ela disse que também bateria em seus filhos se necessário. Também apareceram narrativas 

sobre as brigas entre outros familiares que não os responsáveis e as adolescentes. Em 

geral, as adolescentes descrevem como essas brigas ocorreram. 

deixa eu ver... gritando, tacando chinelo... brigam, eles gritam, eles fazem 
escândalo, depois vai pro outro contar fofoca do que aconteceu na vida dos outros 
(Alegra, 12 anos). 
 
entre tios tem muita fofoca... o máximo que dá é uma discussão e depois passa... 
tem muitos pais e mães que brigam, os meus pais nunca brigaram muito 
(Jaqueline, 12 anos). 
 

 Em poucos casos, as adolescentes descrevem como se sentem diante de brigas 

familiares. 
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Já vi ela [tia] beliscar [os filhos] ... eu acho isso errado, resolvendo, eles podem 
se sentar e conversar em vez de resolver com violência... / [me sinto] triste (Lívia, 
11 anos). 
 
[se acontece alguma briga em casa] eu fico nervosa, estressada... dá vontade de 
bater neles [no pessoal da escola] ... / com eles [pessoal da escola] não cheguei a 
bater, mas com outros na rua já (Eduarda, 15 anos). 
 
até me sinto culpada... só que assim a minha avó chega perto de mim e fala ‘não 
é por causa de você’ aí eu sento e converso (Ana Carolina, 11 anos). 
 

TEMA: CIDADE 

No processo de realização das entrevistas, perguntamos também às participantes 

sobre as representações do território. Compreendemos que essa é uma etapa importante 

na medida em que apresenta elementos que não se esgotam no espaço territorial, material; 

mas de natureza social. A relação entre os sujeitos e o território no qual sua socialização 

ocorre é fator ativo na formação de suas subjetividades. A cidade faz parte de nossa 

própria história, diz também sobre quem somos e é um dos locais que aprendemos a 

referenciar como “nosso” ou “do outro”, criando o senso de pertença ou o desejo de 

ruptura com a tradição e as condições do local. Esse tema corresponde também a uma 

breve discussão sobre nosso contexto de pesquisa.  

A forte presença do tráfico na região e o racismo estrutural particular de Minas 

gerais podem ser entendidos como constituintes da violência estrutural que nos forja e 

cria feridas abertas nas narrativas dos sujeitos sobre si mesmos. A representação da cidade 

surge, por exemplo, nas entrevistas realizadas com os adolescentes e nas conversas 

informais com funcionários e usuários do serviço como aquela que possui um cemitério 

de adolescentes, o qual, inclusive, fui visitar. No cemitério, de fato, a morte de meninos 

nascidos entre 1983 e 1998 era grande, especialmente mortos entre 2010 e 2017. 

A questão do tráfico marca a história da cidade, especialmente devido a violência 

gerada pelas brigas entre os bairros. A violência também é atribuída nas narrativas à 

aglomeração de pessoas (7 mil pessoas para 3,6 km2) e à falta de perspectiva de 

empregabilidade. Há a percepção por parte dos moradores de que a maior parte dos 

moradores da cidade são usuários de drogas ou traficantes. Também se relata que o 

envolvimento dos jovens no tráfico é fruto do histórico familiar de uso de drogas: forma-

se um tripé que sustenta todos os discursos sobre a presença do tráfico na cidade: a família 

usuária de drogas, a falta de empregos e a ausência de projetos para “tirar o jovem da rua” 

seriam os principais fatores para a violência na cidade. Há, na verdade, grande 
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estigmatização das pessoas pertencentes ao tráfico, de modo que as crianças pertencentes 

a famílias que buscam maior status social diante da comunidade são socializadas para não 

ocupar as ruas, não falar com estranhos e retornar para casa em determinados horários. 

Aqui tem [briga entre bairros]. O Araça não desce aqui. Não pode descer. A 
gente também não pode subir lá. A gente não, eles. Quem é do porto não pode 
subir na vila, senão a vila desce. A vila desce aqui e eles vai lá... lá eles acha que 
é favela aqui... aqui já virou a menor cidade, mas o índice de morte é muita... 
sim, muitas vezes relacionado ao tráfico. A maioria das brigas é por causa do 
tráfico.” (Eduarda, 15 anos). 
 

Há um grande policiamento dessas famílias com suas crianças, criadas diante do 

senso de insegurança dos espaços públicos, fato que torna uma parte das famílias dessa 

cidade mais ensimesmadas, isto é, presas no próprio interior e que autovigiam os próprios 

comportamentos a fim de parecerem as mais “normais” possíveis. A entrevista Ana 

Carolina apresenta em sua fala essa necessidade da família de vigiar suas crianças: “fala 

que não é pra mim (sic) conversar com estranhos, quando eu tiver na rua e vir uma pessoa 

estranha é pra mim entrar e falar com meus pais...” (Ana Carolina, 11 anos). 

A aparência de normalidade, em geral, envolve uma família conjugal com poucos 

filhos, que se inserem em atividades de trabalho formais, que os recolhem à noite e os 

educam para o trabalho; enquanto tantas outras famílias se encontram estigmatizadas e 

disputam espaço para saírem da pobreza, tornando-se marginalizadas devido a inserção 

no tráfico ou acabam institucionalizadas em hospitais psiquiátricos, abrigos, entre outros. 

Os sujeitos estigmatizados aparecem no discurso como “pessoas estranhas”: 

Gosto muito de tudo... eu só não gosto desse povo estranho que fica nas 
esquinas... eu não tenho medo de sair de casa, sabe, só tenho medo de passar pela 
esquina perto da minha casa... é porque lá tem um bar cheio de gente estranha... 
estranha tipo bêbada, drogada (Alegra, 12 anos). 
 

Na perspectiva apresentada pelo serviço assistencial, o jovem pobre se desenvolve 

nesse lugar entre “perigoso” e “vulnerável”. É perigoso, especialmente quando de menor 

porque não é considerado criminoso e porque está potencialmente aberto para se inserir 

no tráfico. É vulnerável porque é vítima de uma sociedade falida, que falhou em sua 

missão de tornar as crianças a esperança do amanhã, oriundos de famílias desestruturadas 

cujo histórico criminoso se constitui em um destino social pronto e acabado para esse 

jovem. Nessa perspectiva, a mãe possui um papel central na reprodução desses processos 

sociais, a qual seria capaz de educar a criança adequadamente ou pervertê-la. 

Há um senso de contágio da violência na cidade. Nessa lógica, a violência passa 

de pais para filhos, de filhos para irmãos, de família para outras famílias. Destacamos a 
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fala abaixo para ilustrar essa questão, ressaltando o “aquela” como elemento que aponta 

que a família da entrevista é diferente de outra família, sendo que aqui o “outro” é, em 

geral, entendido como problemático para a ordem social. 

...agora [a amiga] ta namorando com um vagabundo que mete a mão na cara 
dela... por causa de influência de casa, porque a família dela não é lá aquela 
família... o irmão é traficante, o pai dela morreu na frente dela com um tiro e o 
irmão dela já matou três (Eduarda, 15 anos).  

 
Relações entre família e cidade 

 Também foi relatado relações entre a cidade e a tradição familiar, representado 

aqui pelas falas de Ana Carolina. 

Aqui me marca muito porque minha família toda sempre morou aqui... (Ana 
Carolina, 11 anos). 
 

 Pela história de violência do tráfico, Ana Carolina relata a insegurança familiar 

dos seus responsáveis de deixá-la brincar livremente pelo bairro. Na entrevista com a 

funcionária responsável pelas oficinas, moradora do munícipio desde criança, a 

insegurança e o medo em relação aos filhos também encontram a fala da adolescente. 

Fala que não é pra mim conversar com estranhos, quando eu tiver na rua e vir uma 
pessoa estranha é pra mim entrar e falar com meus pais ou procurar alguém 
responsável (Ana Carolina, 11 anos). 
 

TEMA: FUTURO 

 O lugar que a dimensão futura ocupa no discurso do adolescente é essencial para 

a compreensão da formação de sua personalidade. Na adolescência, o futuro é elaborado 

a partir da ressignificação do passado e da possibilidade de planejamentos mais concretos 

e reais. Isso se dá pelo desenvolvimento da autoconsciência, que possibilita o 

distanciamento e a análise de si mesmo, engendrando um nível mais avançado de 

autoconhecimento. As adolescentes entrevistadas encontram-se em uma fase mais inicial 

da adolescência, de modo que o pensamento abstrato está pouco desenvolvido. Por esse 

motivo, a estrutura motivacional da personalidade está voltada para atender às demandas 

das relações interpessoais, característico do desenvolvimento da atividade de 

comunicação íntima-pessoal. 

Trabalhar sempre bem, nunca faltar com respeito a ninguém, não falar nas costas, 
não pretendo falar e sempre falar na cara (Ana Carolina, 11 anos). 
Eu queria ser professora... aí minha mãe falou que não, aí tive a ideia de ser 
veterinária porque eu gosto muito de cachorro... (Lívia, 11 anos). 
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 Alegra apresenta maiores avanços no pensamento abstrato, fato que possibilita a 

requalificação do concreto e, por isso, planejamentos de futuro baseados em variáveis 

mais plausíveis. No entanto, ainda bastante ligado a imediaticidade do empírico. 

tá planejado, eu vou ta morando no Canadá, já sei qual rua que eu vou morar, eu 
não lembro o nome da rua, mas já tenho foto da rua no Google Maps, eu já sei 
onde vai ser a rua... quais são as lojas que eu quero frequentar... meus filhos vão 
estudar há alguns minutos de casa... eu vou ter dois filhos... os nomes vão ser Alice 
e Allison, eu tipo vou casar com um homem e se ele não quiser esses nomes eu 
descaso (Alegra, 12 anos). 
 
Eu penso que quero muito trabalhar em alguma coisa de ciências... penso em ser 
médica porque gosto bastante dessa área... (Alegra, 12 anos). 
 

 O tema “futuro” também aparece quando as adolescentes elaboram uma 

correlação entre as aprendizagens atuais e a construção de suas próprias famílias no 

futuro. 

de vez em quando minha mãe manda eu lavar a louça do café da tarde, pra eu já 
ir aprendendo pra quando eu crescer, tipo quando eu crescer claro que vou dividir 
as tarefas, se eu tiver um marido um dia, aí vou dividir minha tarefa com ele 
(Jaqueline, 12 anos). 
 
quando eu casar eu vou precisar [das habilidades que a mãe ensina], quando eu 
tiver minha casa eu vou precisar ter que cozinhar (Eduarda, 15 anos). 
 

9.2. Relação singular-particular-universal: discussão dos dados apresentados 

 
O objetivo da discussão dos dados não é esgotar todas as possibilidades da análise. 

Além de se constituir como tarefa que seria impossível para o presente projeto, também 

não corresponde às nossas intenções. Pretendemos atender aos objetivos especificados, 

buscando compreender como os relatos singulares dos sujeitos podem expressar a 

conjuntura história-social apresentada na revisão teórica dos capítulos anteriores. Em 

suma, partimos da questão: quais os efeitos psicossociais da violência intrafamiliar na 

formação da personalidade de adolescentes? 

A principal hipótese que sustentaremos é a de que qualquer discussão sobre os 

efeitos das práticas familiares na formação da subjetividade dos sujeitos depende, 

necessariamente, da explicitação das relações escolares nas quais esses sujeitos se 

inserem. Partiremos do duo formado pela relação entre família e escola como os 

principais agentes ideológicos no capitalismo (Althusser, 1970).  
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Em nossa perspectiva sobre desenvolvimento humano, o sujeito alterna a estrutura 

teleológica de sua atividade-guia para atender ora a necessidades voltadas para relações 

interpessoais e ora necessidades postas pelas relações com objetos, isto é, voltadas para a 

aprendizagem de conteúdos de trabalho (Anjos, 2017). Nesse sentido, por exemplo, nos 

primeiros anos de vida a criança objetiva a apropriação de um conjunto de operações com 

os objetos sociais (atividade-guia objetal manipulatória). A próxima atividade-guia possui 

a finalidade de apropriar-se de conteúdos sociais, para os quais a aprendizagem anterior 

dos objetos que nos circunda é imprescindível (atividade-guia de jogos de papeis).  

O par pessoa-objeto se opera no processo de adolescer pela transição entre a 

atividade de estudos (relações com “objetos”) para a atividade de comunicação íntima-

pessoal (relações interpessoais). Nessa transição, os sujeitos mantêm a atividade de 

estudos como linha acessória do desenvolvimento e passam a se engajar nos processos de 

apropriação-objetivação de conteúdos sociais. Em nossa hipótese, a família fornece a base 

fundamental para a atividade de comunicação íntima-pessoal; a qual formará habilidades, 

tais como comunicar-se de forma efetiva, caras para a totalidade de nossas atividades 

sociais ao longo de nossa vida. O modo como nos relacionamos com outros é sempre 

como também nos relacionamos com nós mesmos, fato que parte da premissa vigotskiana 

medular de que a mesma função psíquica superior aparece duas vezes no 

desenvolvimento humano: primeiro nas relações interpessoais e, depois, nas relações 

intrapessoais (1996). 

A escola, por sua vez, desenvolve capacidades, como o pensamento abstrato, 

voltadas para a atividade de trabalho. O trabalho, como discutido, é a atividade 

essencialmente humana, pela qual transformamos o mundo e, nesse movimento, nós 

mesmos (Marx & Engels, 2017). Não é possível separar a formação do sujeito das 

atividades das quais estão implicados, sendo elas de origem social (interpessoais) ou de 

trabalho. Nesse sentido, sujeito e atividade de trabalho se relacionam dialeticamente. A 

família e a escola se complementam ou se afastam no discurso do sujeito adolescente, 

mas nunca se isolam, como é demonstrado pelas falas de Jaqueline e Alegra no subtema 

“funções atribuídas à família” (exemplo: “a educação vem de casa pro filho não se rebelar 

na escola”), “visões da relação entre participante-escola” (“educação vem da escola. De 

casa vem comida, vem criança”) e no subtema “relações escolares entre os pares” (“o 

comportamento vem de casa... a escola ajuda a completar...”). 

A relação entre família e escola prepara o sujeito adolescente para o futuro, no 

qual suas relações interpessoais e produtivas se darão baseadas no mesmo discurso: o 
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comportamento apresentado no trabalho é responsabilidade individual, adquirido em 

outros ambientes. O trabalho, assim como a escola, será eximido da responsabilidade de 

desenvolvimento social do sujeito, a não ser quando servir para disciplinar 

comportamentos contra produtivos e indisciplinados, se estabelecendo no discurso dos 

sujeitos como uma moral que os corrige. A subjetividade no trabalho será especialmente 

notada quando considerada um obstáculo para o sistema produtivo. O principal objetivo 

do trabalho será fornecer recursos materiais de troca para a sobrevivência objetiva dos 

sujeitos no mundo.  

Consideraremos que os discursos apresentados pelas adolescentes veiculam 

conteúdos apropriados em relações sociais mais amplas, especialmente com adultos 

significativos, que aqui entenderemos como a família, o recorte de nosso estudo. Esses 

conteúdos representam a reprodução da ideologia dominante, para a qual é de sumo 

interesse que os indivíduos se responsabilizem individualmente por suas problemáticas, 

sem nunca identificar sua origem.  

O conceito de ideologia que aqui será utilizado se refere a uma perspectiva 

invertida da realidade na consciência, que oculta suas contradições (Marx, 2010). Essa 

“falsa consciência” que se expressa nos discursos dos sujeitos nunca é totalmente errônea: 

não queremos dizer que o reflexo psíquico da realidade está totalmente equivocado, senão 

toda nossa pesquisa seria inválida. De fato, de maneira inconsciente, os sujeitos exprimem 

as contradições nas quais estão inscritos a partir do sofrimento real que experimentam. A 

inconsciência não é em seu sentido psicanalítico, mas se estabelece como a experiência 

da alienação, da não identificação das relações sociais de produção que engendram o 

adoecimento físico e mental de todos nós.  

Ao longo da presente discussão dos dados, repetiremos as falas apresentadas pelas 

adolescentes para sustentar nossas conclusões. Embora não intencionemos sermos 

repetitivos, a reutilização das falas em mais de um contexto é importante para apresentar 

e sustentar nossa análise, na medida em que é o material que possuímos para isso. É dessa 

forma que pretendemos realizar os nexos entre singular-particular e universal, 

demonstrando como as falas específicas de adolescentes singulares, que pertencem a 

estruturas familiares e escolares particulares; necessariamente retratam a natureza 

histórico-social de nosso fenômeno. Nesse caminho, esperamos que os discursos que 

apresentam relações cristalizadas e fossilizadas possam retomar sua historicidade, sua 

origem e seu movimento. 

 



138 
 

A questão moral 

Concordaremos com a análise de Costa (1983) para o qual a questão da moralidade 

é essencial para a discussão sobre o sujeito moderno. A família “sentimental” tal como 

postula Singly (2007) e colégio estão sistematicamente engajados na educação moral das 

crianças. Isso significa que tanto na organização familiar como na organização escolar 

contemporânea, a moralidade é a norma que guia suas relações. O avanço do sistema 

capitalista possibilitou o desenvolvimento da noção de individualidade, a possibilidade 

do distanciamento de si mesmo e da diferenciação dos grupos significativos iniciais como 

a família e as comunidades ao redor.  

A questão moral surge no capitalismo como forma de exercer controle sobre os 

sujeitos, a partir do sentimento de culpa, que desempenha papel fundamental na regulação 

da atividade social. Essa questão é reforçada pelo advento da medicina higienista, que 

passa a postular que um indivíduo bem adaptado é aquele que domina um sistema de 

hábitos, gestos e condutas mecânicos funcionais para cada contexto (Costa, 1989). O 

sujeito deve ser capaz de se autorregular pelo sentimento de desvio moral em relação aos 

seus pares e deve se adaptar de acordo com a pressão social, cedendo sua subjetividade 

ao que é normativo. O que guia a conduta humana no mundo é esse novo padrão 

normativo, do sujeito que não se altera com facilidade, que está sempre em estado 

homeostático de bem-estar e que constantemente monitora o próprio comportamento para 

se encaixar no grupo. A fala de Ana Carolina, 11 anos, expressa essa questão em seus 

planos para o futuro: “trabalhar sempre bem, nunca faltar com respeito a ninguém, não 

falar nas costas, não pretendo falar e sempre falar na cara”. 

O sujeito bem adaptado regula seu padrão comportamental não apenas pelo o que 

é normativo, mas principalmente pelo o que não é. Há o constante senso de que há um 

“outro” que atrapalha o sistema produtivo, que é inadequado e que deve ser marginalizado 

do convívio social, como apresentado por Jaqueline , 12 anos: “como sempre tem uns 

alunos mal-educados que atrapalham”.  

Nas falas dos sujeitos no subtema “funções atribuídas à família”, retratam-se as 

relações entre família e escola, a qual se apresenta como a base para as relações entre 

sujeito e trabalho: se a família não educa, pode criar uma “bola de neve na sociedade”. A 

família é responsabilizada pelos problemas sociais, eximindo a escola, ambiente público, 

de lidar com uma problemática que é de ordem coletiva. Esse discurso aparece também 

em outras participantes, no subtema “relatos e perspectivas sobre violência intrafamiliar”, 

pela ideia de que há uma conexão direta entre como o sujeito age na escola e como 
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possivelmente foi ensinado a agir em ambientes privados aqui representado pela casa 

como o espaço familiar. 

Na família, até os membros familiares são maus (Alegra, 12 anos), de modo que 

constantemente o sujeito deve alertar-se para se orientar pelo o que é definido como 

“correto”. O correto, para as adolescentes entrevistadas, em geral se resume a não utilizar 

drogas, uma vez que a questão da dinâmica do tráfico para a comunidade aqui 

representada é tida como um grande e profundo problema social. Podemos observar essa 

questão nas falas apresentadas por Alegra e Eduarda no subtema “relações entre os 

membros familiares”.  

A estigmatização dos sujeitos pertencentes ao tráfico se inicia desde muito cedo, 

pela sua história familiar, como aparece no discurso de Eduarda, 15 anos, que aponta que 

sua colega aceita violência na sua relação amorosa porque pertence à “aquela família... o 

irmão é traficante, o pai dela morreu na frente dela com um tiro e o irmão dela já matou 

três”. Mais tarde, o mesmo sujeito que pertence “àquela família” é também marginalizado 

na escola, como um aluno “mal-educado” (Jaqueline, 12 anos) que atrapalha. Essa relação 

entre família e escola se verificam também pela relação entre os subtemas “relatos e 

perspectivas sobre violência intrafamiliar” e “escola/estudo”. Nos relatos das 

adolescentes, apresenta-se um senso de continuidade entre o conteúdo apreendido nas 

relações intrafamiliares e a conduta exibida pela criança ou adolescente na escola, o que, 

provavelmente, é reforçado pelos processos de produção do fracasso escolar para alunos 

que já são, desde muito cedo, marginalizados.  

Dentro da lógica da perspectiva moral, o sujeito é responsabilizado pelo próprio 

processo de marginalização. A fala de Eduarda representa esse processo. A escola na qual 

está matriculada é, de acordo com os dados de diário de campo, uma das escolas que 

compreende o maior número de alunos em situação de vulnerabilidade. A entrevistada se 

responsabiliza pela reputação da escola, ocultando a lógica perversa entre escolas 

públicas e privadas, na qual as primeiras são especialmente pautadas em um projeto de 

humanidade que não se fundamenta na transmissão sistematizada dos conhecimentos 

elaborados socialmente pela humanidade ao longo da sua história (Saviani, 1995), mas 

no esvaziamento do carácter histórico e coletivo das objetivações sociais que nos 

humanizam para a manutenção da classe trabalhadora em condições alienantes de 

trabalho. 

falam ‘nossa, você estuda lá naquela escola de bandido’ e não tem nada disso, 
quem faz a escola é o aluno, não é os professores, não é a escola que tem que 
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ganhar nome não. É a gente que tem que fazer por onde, pra ela ter um nome 
(Eduarda, 15 anos). 

 
 A frase “escola de bandido” apresenta justamente o apagamento das questões 

históricas e sociais nas quais tanto a escola pública (e a privada em maior ou menor grau) 

como os alunos estão inseridos: a contínua marginalização da classe trabalhadora e sua 

responsabilização pela própria condição social de miséria. Diante desse constante 

sentimento de culpa, o sujeito deve punir-se ou se sentir merecedor de punição. O 

constante sentimento de mal-estar, aflição e desconforto que não consegue ser nomeado, 

que oprime o sujeito e que o mantém dentro dos padrões normativos. Para Costa (1980), 

na modernidade há um elevado grau de personalização conflitos: se você se sente de 

alguma forma alheio as normas morais, a culpa é sua.  

Em nossos dados, essa questão da culpabilização aparece especialmente na 

realização de nosso grupo focal, tal como nas falas de Eduarda, 15 anos: “ela é mãe, ela 

sabe o que faz, ela me corrige para mim tá tudo certo. Se ela tá fazendo isso é porque ela 

gosta de mim, imagine se ela não gostasse”. Além disso, também afirma que já apanhou 

na boca e no rosto: “não foi na cara em si, mas ela deu um na boca que pegou. Mas eu 

prefiro ela [a mãe] me bate do que assim, eu já fui muito brigona na rua, já briguei muito”.  

A autoculpabilização também surge na fala de Alegra, 12 anos, no mesmo grupo 

focal: “dependendo da pessoa [que apanhar] não sara... Mas gente, to falando do 

psicológico de cada pessoa. Por exemplo, pode ser uma pessoa que tem um psicológico 

muito fraco que você vai falar alguma coisa com ela e ela vai se sentir triste, até a pancada 

pode doer, ela pode ficar lembrando”.  

 

A família como agente ideológico 

 A família não é a única responsável pela reprodução da moralidade como norma 

comportamental, a qual definirá também o papel do sujeito em relações mais amplas e 

em sua atividade de trabalho quando adulto. Embora tanto família como escola sejam os 

principais agentes ideológicos na formação da personalidade dos sujeitos, há a 

corroboração de outras instituições, como a mídia. Permaneceremos, no entanto, com o 

foco na família como instituição que exerce funções de suma importância para 

subordinação do sujeito à ideologia dominante. Para tanto, é necessário compreender 

como sua função de agente ideológico se opera, atentando-nos para suas relações internas. 

 O papel marcante da família na história da formação da personalidade do sujeito 

se dá pela sua presença desde muito cedo no processo de socialização, o que confere para 
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o núcleo familiar um lugar privilegiado no processo de subordinação ideológica. O que 

aponta a família como lócus privilegiado de subordinação ideológica é o papel de 

estruturação psíquica de seus membros, o qual permite a transformação da ideologia em 

valores, visão de mundo, código de condutas, sentimentos (Reis, 1989). 

 Nos relatos das adolescentes, a estruturação psíquica mediada pelo grupo 

familiar, o qual aparece nas visões da família como guia daquilo que é “certo ou errado” 

(Eduarda, 15 anos), ensinando a ser “uma boa pessoa” (Jaqueline, 12 anos); a respeitar 

acordos como “não falar pelas costas” (Ana Carolina, 11 anos) e “não descumprir 

promessas” (Alegra, 12 anos). Em geral, a família surge como a responsável pela 

aprendizagem de como agir em outras relações: “família pode ajudar com vida amorosa... 

família já tá casada, então sabe como é que funciona” (Alegra, 12 anos), auxiliando os 

sujeitos a “frequentar o mundo sem problemas” (Alegra, 12 anos) e não se tornar um 

problema social, “uma bola de neve na sociedade” (Jaqueline, 12 anos).  

O processo de estruturação psíquica na vida familiar se dá a partir de dinâmica 

hierárquicas definidas pelo sexo e pela idade (Reis, 1989), como é mostrado no subtema 

“relações entre os membros familiares”, destacando a imposição autoritária do padrasto 

de Alegra e do avô. A participante Alegra também complementa que as relações 

familiares não são justas, pois acredita que idade não estaria relacionado a melhores 

formas de resolução de conflito: “ah é porque eu sou mais velha e tenho mais autoridade”, 

tá mas você é um ser humano igual e às vezes posso ter mais jeito que você”. No grupo 

focal, Eduarda (15 anos) também afirma que “eu não respondo ao meu padrasto porque 

ele é muito mais velho do que eu e minha mãe”.  

É notável que o sexo que se destaca como possuidor de maior autoridade no núcleo 

familiar é o masculino, na figura de avô ou padrasto. Isso é reafirmado por Alegra (12 

anos), quando conta que seu padrasto gritava muito com ela, resultando em diversos 

conflitos. A posição de autoridade do padrasto na família era reassegurada pela mãe. 

Nota-se que, caso ele fosse o pai biológico, a imposição de sua autoridade, mesmo que 

de forma violenta, poderia ter maior justificativa (“ué, você não é meu pai”).  

O local ocupado pela família como agente de reprodução ideológica se dá pela 

cristalização das relações em hierarquias definidas pela idade e sexo dos sujeitos. A 

autoridade seria, nessa perspectiva, centralizada por homens mais velhos, especialmente 

quando estão, de alguma forma, implicados ou autorizados a participar do processo de 

cuidado das adolescentes. A moral que guia a dinâmica das relações entre os membros 

familiares seria, dessa forma, definida por homens. É importante relembrar que todas as 



142 
 

participantes de nosso estudo são meninas, as quais, diante desse contexto, estariam 

apreendendo conteúdos de relações sociais mediadas pelas regras morais definidas por 

homens. A adolescente seria, nesse processo, duplamente silenciada: primeiro pela sua 

posição “inferior” devido à sua idade e, depois, por ser mulher.  

 
O mito de “ser amado como eu sou” 

 Para Singly (2007), as relações modernas são fundamentadas no mito da busca 

pelo amor que será capaz de nos aceitar como somos. A família não escapa dessa lógica 

e joga com o binômio amor-autoridade para a manutenção de suas relações hierárquicas. 

Dentro dessa perspectiva, a violência é justificada pela existência de afeto, banalizando 

os danos físicos e psicológicos em ordem do sujeito sentir que ama e é amado. Para a 

perspectiva da psicologia sócio-histórica, os sentimentos são subordinados a atividade, 

refletindo-a (Leontiev, 1978). Nesse sentido, os sentimentos humanos têm origem 

ideológica e podem ser utilizados para oprimir e justificar o sistema de opressão. As falas 

no subtema “funções atribuídas à família” e “relatos e perspectivas sobre violência 

intrafamiliar” ilustram esse processo. No primeiro, por exemplo, Alegra diminui a 

gravidade dos conflitos familiares chamando de “disputinha”. No segundo, podemos 

encontrar a fala de Jaqueline, que diz que “tem família que espancam os filhos e por isso 

eu tenho que dar muito valor”. O que podemos encontrar de relação entre ambos subtemas 

é que a violência intrafamiliar é amenizada pelo fato amor que a família oferece como 

recompensa pela exibição de conduta adequada, como compensação pela violência 

infligida ou pela justificativa de que a violência valeria a pena de ser tolerada.  

O amor familiar não seria incondicional, se mantendo mediante a apresentação de 

condutas adequadas. A utilização do amor como forma de opressão é efetivo em seu 

objetivo de moldar a subjetividade do sujeito para atender aos padrões sociais quanto mais 

o mantém afastado de outros grupos que possam antagonizar com os interesses da família. 

Podemos notar que isso ocorre especialmente com duas das participantes: Jaqueline (12 

anos) e Eduarda (15 anos).  

Jaqueline possui grande dificuldade em fazer amizades, devido ao processo de 

exclusão escolar, mas também pelo reforço dos pais em mantê-la afastada de grupos de 

pares da mesma idade. Nossos dados do diário de campo apontam momentos em que os 

pais disseram para a adolescente que “amigos não são tão importantes” e “você não está 

na escola para fazer amigos”. Além disso, Jaqueline era instruída a contar todos os 

detalhes sobre as oficinas que participava e era proibida de ir sozinha até a instituição 
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assistencial (ao contrário das outras adolescentes, fato que a afastava do grupo). Nos 

relatos da entrevistada, reforça constantemente o quanto os pais são importantes em sua 

vida, muitas vezes incluindo até seus animais de estimação, colocando os pares da mesma 

idade em posição “inferior” na totalidade de suas relações sociais. É possível observar 

nossa colocação em suas falas nos subtemas “regras, códigos e dinâmicas entre os 

adolescentes” e em “relações entre os membros familiares”, tal como em “às vezes eu 

confio muito mais no meu pai e na minha mãe do que num amigo”. 

Jaqueline é uma das que mais justifica a violência intrafamiliar, a partir de falas 

como: “os pais também só conversar com os filhos, eles vão afrouxar muito, aí o filho já 

vai ficando tipo, tomando muita liberdade, você tem que conversar com firmeza com seu 

filho” e “claro que de vez em quando a mãe vai dar umas palmadas no filho”.  

Eduarda identifica-se principalmente com sua mãe, ao dizer que são muito 

parecidas e definir ambas como “estressadas”. Fala pouco dos amigos, cujas funções se 

restringem a passear e conversar. Exprime ao longo das entrevistas e grupo focal que 

considera correto e de extrema importância a punição física, sem nunca identificar 

motivos específicos para tanto. No grupo focal, diz: “ela é mãe, ela sabe o que ela faz, ela 

me corrige e pra mim tá tudo certo. Se ela tá fazendo isso porque ela gosta de mim, 

imagine se ela não gostasse”/ e na entrevista: “ela sabe o que ela faz, porque ela é mãe, 

ela que fez” 

A família é efetiva quando faz oposição ao ambiente extrafamiliar e nega ao 

sujeito a possibilidade de ampliação de seu mundo e de identificação com outros grupos. 

Isso possibilita criar um sujeito que é autodisciplinado, regido pelo constante sentimento 

de culpa, acrítico e que repete fórmulas: é a produção de personalidades esvaziadas de 

sentido pessoal. Para Costa (1980), o interesse ideológico por trás da educação moral é a 

disciplinarização da subjetividade para o trabalho, a partir da aceitação de seu valor moral 

e do respeito à propriedade privada. Ao falar sobre si mesma (tema “si mesma”), por 

exemplo, Jaqueline apresenta-se como desorganizada, devido aos discursos da mãe sobre 

a organização de seu quarto. Para a adolescente, a desorganização significaria um grave 

defeito que a impediria de poder trabalhar adequadamente no futuro. 

A família, ao naturalizar os mecanismos de dominação e submissão em sua 

dinâmica interna, corrobora para que os sujeitos o balizem em outras relações fora da 

família, nas quais o julgamento entre os pares exerce função primordial de controle. Isso 

é um fato fundamental para a análise da atividade de comunicação íntima pessoal. 
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O terceiro mecanismo de correção moral tornou-se um dos grandes fatores 
homeostáticos dos desequilíbrios sociais. Nele, a dinâmica disciplinar revela-se 
em toda sua eficácia. O julgamento coletivo através de iguais cumpre duas 
funções reguladoras; A primeira é a de confirmar a legitimidade da ação 
repressiva do agente de controle... Em outras palavras, os dominados assumem 
a ética do dominador e passam a servir-se dela contra os oprimidos, seus iguais. 
A segunda função desta técnica coletiva de sujeição é a partilha do poder. O 
direito de reprimir é repartido entre os que, habitualmente, só dispõem do dever 
de suportar a repressão (Costa, 1989, p. 201). 
 

Exemplo dessa discussão aparece em um dos relatos no grupo focal sobre uma 

escola militar do município na qual o regime militar elege determinados alunos vistos 

como “bons” para serem vigilantes de seus pares, sendo instruídos a delatar outros alunos. 

Uma das meninas que já foi representante de sala (na escola utilizam o termo “xerife”) 

afirma que já passou muito mal com o sentimento de ansiedade e pressão diante da 

necessidade de atender a demandas duplas: aos seus próprios interesses, identificados 

como os interesses dos outros alunos OU atender aos interesses externos pelo medo da 

punição. Evidencia-se também nesse relato a importância ideológica do processo de 

escolarização na formação da personalidade dos sujeitos, especialmente quando 

corrobora para os processos de dominação que já ocorrem no interior da família. 

Na dimensão cotidiana, a pressão moral que visa disciplinar para o trabalho 

aparece como mal-estar generalizado. Podemos observar, no entanto, que esse é, de fato, 

um dos principais objetivos do sistema social no qual nos inserimos: a não identificação 

individual com os interesses de classe. Tanto na família como nas relações escolares, 

socializam-se os sujeitos imputando-lhe uma consciência prescrita (Freire, 2019): nossos 

sentimentos, pensamentos e atividades passam a nos ser estranhos, uma vez que são 

inculcados em nossa consciência “de fora para dentro”.  

Conforme o sujeito é exposto ao mal-estar generalizado pela necessidade de 

atender a interesses que não são seus, ocorre o processo de naturalização e banalização 

da violência até que um novo episódio com maior intensidade e gravidade ocorra, o qual, 

no futuro, será também tolerado e internalizado. O que está em pauta é o processo de 

desumanização do proletariado: se toda violência deve ser tolerada, não é mais visto como 

problemático a submissão dos sujeitos a situações de violência no interior da atividade de 

trabalho, nas quais a perda de direitos trabalhistas representa apenas o início. 
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Análise da dicotomia entre vítima e algoz 

Um dos objetivos específicos do projeto era o de analisar a dicotomia posta pelas 

pesquisas tradicionais sobre violência intrafamiliar entre vitimização no ambiente 

familiar e desempenho de papeis de vítima ou agressão em relações amorosas ou 

escolares. Apresentamos ao longo da dissertação uma série de pesquisas que apontavam 

a família como preditora para o desempenho de papeis cristalizados de vítima ou agressor 

em outras relações extrafamiliares. Mostramos que a prerrogativa, em si, não é falsa, mas 

que aponta apenas uma das faces da realidade, ocultando as relações sociais que 

sustentam essa dicotomia na realidade objetiva.  

O sistema de punição contemporâneo é justificado da seguinte forma: embora 

você possa não saber o porquê está sendo punido, é para seu próprio bem. Nessa trama 

moral na qual se formam os sujeitos, só há dois papeis possíveis: ou sujeito aceita a 

dominação como forma de escapar de um dilema moral insolúvel ou se é considerado 

transgressor e se utiliza disso como forma de lutar contra a ordem repressiva (Costa, 

1989). Os dois são úteis a ordem vigente, o primeiro porque o sujeito, ao adaptar-se, 

reproduz a norma. O segundo porque justifica a necessidade de repressão.  

A família impacta na formação de uma personalidade submissa, mas que também 

contém em si o sentimento de revolta, o qual justificará as tensões conflituosas familiares, 

a hierarquia autoritária e/ou efetivamente a ação de punir. Em nossa pesquisa, essa 

questão aparece nos relatos das adolescentes nos grupos focais de que a família inflige 

dano físico por “motivos bobos” (exemplos: esquecer toalha na cama, esquecer de pegar 

o sabonete do chão), ao bater tanto que a adolescente sente “irritação 24h por dia”, ao 

apontar a possibilidade de punição porque o pai “chegou estressado do trabalho”. Nos 

grupos focais foram relatados com frequência o sentimento de raiva, o desejo de não 

voltar para a casa após a escola e a vontade de não seguir os rumos familiares: 

minha mãe me batia e eu peguei, eu sempre pensei nisso, minha mãe falava uma 
coisa que era: ‘tem coisa que você pega de exemplo pra nunca fazer na sua vida’ 
e eu peguei isso. Eu nunca vou levantar a mão pro meu filho ou minha filha. 
Nunca. / A mãe bate na gente, a gente ‘nossa isso é ruim’, e vai lá e faz a mesma 
coisa com os filhos? Então você tá sendo o que sua mãe é (Alegra, 12 anos). 
 

Família, personalidade e relações sociais de produção: o que tem a ver? 

Segundo Marx e Engels (2017) e Engels (1999), a família atende a duas principais 

necessidades sociais e políticas: a reprodução biológica organizada, fornecendo força de 

trabalho para a continuidade do sistema, assim como condições materiais tais como casa 

e alimento e a reprodução da ideologia dominante, o que explicita a família como 
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instituição social, cuja representação é socialmente elaborada e que orienta a conduta de 

seus membros.  

De casa vem comida, vem criança... vem roupa ..., mas não vem educação. Às 
vezes os pais educam sem perceber, mas a maioria tem que vir da escola, 
obrigatório (Alegra, 12 anos). 
 

As relações entre família e sociedade podem ser lidas pela perspectiva da relação 

entre público e privado, na qual a família, como instituição que está cada vez mais reclusa 

em seus espaços privados é, ao mesmo tempo, participante ativa na formação de cidadãos. 

Que projeto de cidadania e de cidadãos tem sido reproduzido ideologicamente por 

instituições sociais como escola e família?  

Primeiramente, a família corrobora para a reprodução ideológica quando suporta 

a noção de que ela é algo natural e universal e, portanto, imutável: o modelo de família 

burguesa seria a única possibilidade de organização familiar (Reis, 1989). Isso se 

generaliza para outras relações sociais, tal como explicitado por Heller (2008) no conceito 

de ultrageneralização, isto é, a formação de juízos provisórios que orientam o sujeito em 

sua prática até que sejam refutados. Em suma, a família promove o desenvolvimento do 

sujeito diante de sentimentos dicotômicos de submissão e revolta, amor e ódio. Isso torna 

difícil para o sujeito identificar contra quem e como organizar a defesa de seus interesses: 

a família prepara o sujeito para reconhecer outras formas de autoridade (Reis, 1989). 

A organização familiar é ativa na produção da subjetividade dos sujeitos, a qual, 

no sistema capitalista, se dá pela inscrição nos processos de controle social, tal como 

definido por Martín-Baró (1990). O controle social não é somente sobre as condutas, mas 

também e principalmente refletido na consciência dos sujeitos. É a violência 

internalizada, naturalizada e banalizada. No grupo focal isso surgiu em relatos que afirma 

que apanhar não é uma problemática, pois “a dor passa”. Ao compartilhar histórias sobre 

punição física e psicológica, muitas vezes as adolescentes riam. Diante disso, Alegra (12 

anos) se pronunciou dizendo: “você vê que a situação tá tão ruim quando apanhar virou 

piada. Tá tão ruim que virou uma coisa normal”.  

Para a visão marxista de família, a divisão social do trabalho tem início na divisão 

sexual do trabalho no interior da família. Esse fato aponta a capacidade da organização 

familiar de engendrar mudanças sociais que se iniciam no interior de suas relações. Essas 

mudanças, no entanto, não se mantêm ou progridem sem uma organização social e 

produtiva que as sustentem. Assim como a vida pessoal de um sujeito reflete o sistema 

de produção social, a economia doméstica reflete a economia política. 
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A economia política é pautada em relações de trabalho alienadas e alienantes, nas 

quais há o esvaziamento do sentido pessoal das atividades. Compreenderemos a alienação 

como o estranhamento, o distanciamento entre o sujeito e o resultado objetivado do 

próprio trabalho, fato que cria uma ruptura entre motivos e finalidade, esvaziando o 

sentido pessoal do sujeito em suas atividades produtivas e sociais: o sujeito estranha 

também a si mesmo (Marx, 2010). 

Estranhados do próprio trabalho, e, portanto, de si mesmos, é negado aos sujeitos 

as possibilidades de objetivação, fato fundamental para a formação de uma personalidade 

que se paute nas máximas possibilidades de desenvolvimento humanas. Sem 

possibilidade de também apropriar-se de objetivações sociais humanizadoras e de se 

objetivar conscientemente na realidade que se insere, o sujeito passa a exibir 

comportamentos ritualizados que culminam na fetichização da própria personalidade 

(Martins, 2001). Para Marx (2011) 

O carácter misterioso da forma-mercadoria consiste, portanto, simplesmente no 
fato de que ela reflete aos homens os caracteres sociais de seu próprio trabalho 
como caracteres objetivos dos próprios produtos do trabalho, como propriedades 
sociais que são naturais a essas coisas e, por isso, reflete também a relação social 
entre os objetivos, existente à margem dos produtores.... É apenas uma relação 
social determinada entre os próprios homens que aqui assume, para eles, a forma 
fantasmagórica de uma relação entre coisas.... A isso eu chamo de fetichismo, 
que se cola aos produtos do trabalho tão logo eles são produzidos como 
mercadorias e que, por isso, é inseparável da produção de mercadorias... os 
trabalhos privados só atuam efetivamente como elos do trabalho social total por 
meio das relações que a troca estabelece entre os produtos do trabalho e, por 
meio destes, também entre os produtores. A estes últimos, as relações sociais 
entre seus trabalhos privados aparecem como aquilo que elas são, isto é, não 
como relações diretamente sociais entre pessoas em seus próprios trabalhos, mas 
como relações reificadas entre pessoas e relações sociais entre coisas (p. 206-
207). 
 

O que resta à pessoa é cumprir seu destino social, uma vez que a vida aparece 

como uma entidade que oprime o sujeito e expressar-se somente por meio de uma máscara 

imposta, sem nunca sentir que é ela mesma: “a vida muitas vezes castiga” (Eduarda, 15 

anos). No capitalismo, de fato, a alienação faz com que o sujeito nunca se sinta dono de 

sua própria pele, e quanto mais trabalha mais distante se sente de si próprio e de suas 

necessidades humano genéricas (Marx, 2010). A personalidade se limita a sua 

pseudoconcreticidade, atendendo somente a demandas externas exigidas pela sociedade. 

(Martins, 2001). Na subseção “visões da relação entre participante-escola” podemos notar 

pela fala de Jaqueline, por exemplo, que a escola, ambiente que prepara para a atividade 
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de trabalho, exige que ela seja outra que não a que é em casa: “na escola a gente tem que 

ser mais pianinho, né?” É também expressivo quando a mesma adolescente apresenta que 

obedece prioritariamente a interesses e necessidades externos aqui representado pelos 

adultos como autoridade (“os adultos eu noto que eles gostam de mim”). 

 É importante frisar que o desenvolvimento da personalidade também se dá a partir 

das intersecções entre classe, raça e gênero. Voltamos a reforçar que o pertencimento à 

escola A.P. envolve a marginalização e estigmatização de boa parte das crianças pobres 

e pretas do município. É a exclusão dos processos de produção social e material desde 

muito cedo no processo de socialização, pelo nascimento e, depois, pelo sistema escolar, 

para, mais tarde, determinar a colocação desses sujeitos no mercado de trabalho. Surge aí 

também a autoculpabilização ensinada pela família e reforçada pelo sistema neoliberal, 

no qual cada sujeito é responsável pelo próprio sucesso (em suma: não culpe o sistema, 

culpe você).  

É possível observar as relações entre autoimagem e ambiente produtivo no 

subtema “sobre as escolas”. Percebe-se que pertencer a determinada escola já determina, 

a priori, parte de sua identidade. Estar na escola A.P., por exemplo, é estudar em uma 

“escola de bandido”. O que isso diria sobre seus alunos? A pertença a um grupo afeta 

necessariamente a relação que temos com nós mesmos. No contexto neoliberal de 

produção das subjetividades, no entanto, os sujeitos não se veem em relação aos grupos 

nos quais se inscrevem. Há o apagamento da coletividade e a autocentralização na visão 

de um sujeito responsável pelo próprio destino.  

Ainda na subseção “sobre as escolas” podemos observar que a escola A.P. é vista 

pela comunidade como “escola de bandido” devido aos alunos em situação de pobreza. 

O discurso sobre essa escola, preso na dimensão cotidiana, reforça a pobreza como algo 

espontâneo, como uma propriedade que seria inerente à situação particular dessa escola. 

O racismo, igualmente, não é refletido e passa a se esgotar na dimensão cotidiana, como 

algo passível de ser aceito.  

As necessidades que o sujeito passa a atender no desenvolvimento de sua 

personalidade não são voltadas para os indivíduos que as produz, da mesma forma que o 

salário recebido por seu trabalho não corresponde ao trabalho realizado (Martins, 2001). 

Na fala de Ana Carolina, 11 anos, podemos notar, por exemplo, como sua atividade de 

trabalho e estudo estão voltadas para o cuidado familiar e para a sobrevivência material. 

É o esvaziamento do trabalho em sua condição humanizadora: a categoria mercadoria é 

negativa justamente porque nega ao sujeito as possibilidades efetivas para sua 
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humanização: “a minha colega ganha emprego de 2 mil por mês e assim, às vezes minha 

colega até me ajuda a comprar um arroz, um feijão pra dentro de casa”. 

Como agora eu vou morar sozinha com a minha avó, minha avó não sabe nem 
escrever nem ler. Se deus quiser, quando eu tiver trabalhando, eu quero pagar 
um estudo pra ela começar a ler. 
 

A personalidade, no capitalismo, se cristaliza como um destino social, que é maior 

que a capacidade do sujeito de gerir a própria vida. Esse destino social é elaborado de 

forma moral. No caso das famílias “problemáticas”, a escola surge como especialista 

pedagógica no esforço de imputar carácter nas crianças (vigiando-as e corrigindo-as, ou 

seja, estigmatizando-as e punindo-as) (Costa, 1989). 

É frequente a ideia de que o comportamento vem de casa, de que a família é a 

responsável pelo comportamento das crianças, como podemos notar nas falas dos 

subtemas “relações escolares entre os pares” e “funções atribuídas à família”. A categoria 

de fetichização da mercadoria nos prova que as relações entre sujeitos são ocultadas pelas 

relações entre “coisas”. Família e escola surgem como mercadorias, objetos, apagando a 

análise sobre as relações sociais entre sujeitos reais que produzem e reproduzem a 

ideologia vigente. A análise que se esgota na dimensão cotidiana é caracterizada por sua 

espontaneidade, pela ausência de nexos entre as leis internas que regem o fenômeno, de 

modo que ignora que a família faz parte de um projeto mais amplo de humanidade: para 

quem é a humanidade? 

O sistema de justificativa da violência (Martín-Baró, 1990) entende que há 

sujeitos que são melhores (mais autodisciplinados, mais bem-educados, menos 

problemáticos, adequados socialmente) do que outros e cria-se mecanismos que 

outorguem a violência contra alguns. Para compreender como esse sistema se dá no 

interior das relações familiares, baseando-nos nos relatos das adolescentes, utilizaremos 

as categorias de Martín-Baró (1990), analisando a violência a partir de quem é o agente 

da ação, qual é a vítima, como o agressor é legitimado e em que situações. Abaixo, 

encontram-se as fotos do resultado do grupo focal de escaneamento corporal da violência 

para auxiliar na compreensão: 
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Figura 1: grupo focal realizado com o grupo A. Na região da cabeça, encontram-se os 
seguintes escritos: minha mãe me xingou e isso me magoou; minha professora me xingou 
e isso me magoou; não gosto quando minha mãe e meu pai briga. Fico muito chateado; 
por eu ser xerife na escola, eu chorei e isso me machucou muito. Na região do coração, 
encontra-se: meu pai não deixou eu sair e isso me magoou; na escola disse que sou chato. 
Na mão, esquerda lê-se: meu pai me colocando de castigo segurando uma bota pesada. 
No braço direito, lê-se: em casa, bateu muito e machucou. Na mão direita: minha avó não 
deixou eu mexer no meu celular. Na perna direita, encontra-se: vô xinga e bate; meu 
padrasto me bateu na perna e isso me magoou. 
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Figura 2: grupo focal realizado com grupo B. Acima da cabeça lê-se a palavra “raiva” 
com dois papeis ao lado que dizem: falou mal de mim (minha tia) e irritação 24h por dia. 
Colado no rosto, lê-se: gritaiada. No cabelo, lê-se: apanhar. No coração, encontra-se: 
saudades; bullying; apanhar; professora me tratou mal; minha tia está morrendo. No braço 
direito, lê-se: apanhar. Na região da cintura direita, lê-se: meu irmão me bateu. Não há 
papeis no resto do corpo. 
 

x Agente da ação: mãe, pai, padrasto, irmãos e avô; do que mais exerce danos para 
os que exercem de forma menos frequente.  
 

x Legitimação do agressor: destacamos o sexo masculino como a principal fonte de 

legitimação do agressor em famílias mais pobres, representadas majoritariamente 

pelo grupo A, nas quais pai centraliza as decisões e há mais relatos de violência 

por parte do pai. De forma geral, os pais são legitimados a baterem nos filhos 

porque os amam, querem seu bem, e querem o funcionamento da sociedade. O 

padrasto tem menos legitimidade de agressão (dado do grupo focal), a não ser que 

tenha participado da criação da criança (“pai é quem cria”, Eduarda, 15 anos). 

Tanto o padrasto como o pai podem ser deslegitimados pela autoridade da mãe, 

em casos que esta concorda ou não com a agressão. A mãe é legitimada pelo seu 

papel de gestar a criança, o que autoriza punir. 
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x Vítima: é mais legitimada a violência física quando são crianças. É mais aceita a 

violência psicológica quando são adolescentes, o que, em nossa hipótese, aumenta 

a dificuldade de identificar a violência intrafamiliar. É mais aceita a violência 

quando o adolescente pertence ao tráfico. A vítima é, grande parte das vezes, 

culpabilizada por estar sofrendo violência.  

 

x A situação: foram citados o estresse fora do ambiente intrafamiliar, a 

desobediência, a possibilidade de desobediência, a autoridade para a criança não 

bater nos pais e motivos não identificados. No subtema “relatos e perspectivas 

sobre violência intrafamiliar” é possível encontrar falas das adolescentes que 

associam aspectos como: estresse parental no trabalho e desobediência como 

contexto para a ocorrência de punição. Eduarda, no grupo focal, complementa 

justificando a necessidade de punição física pela possibilidade de perda de 

controle sobre os filhos: “mas daí você vai apanhar do seu filho. Você não vai 

bater, vai apanhar” (grupo focal, Eduarda, 15 anos). 

 

x Grau do dano: a família é responsabilizada pelo grau do dano quando é muito alto 

(exemplo: espancar), devido aos problemas “psicológicos” (Jaqueline, 12 anos) 

que pode acarretar. A criança é responsabilizada pelo dano se cometeu qualquer 

ato de desobediência ou se apresentou a possibilidade de desobedecer. Bater de 

vez em quando é permitido: o problema da violência física para as adolescentes 

está mais relacionado a intensidade do que a frequência. O dano é justificado 

desde que a criança não se torne um problema social sendo muito revoltada ou 

retraída. A violência física é mais aceita quando crianças e a psicológica é 

amplamente aceita quando é chegada a adolescência. Destacamos como violência 

predominantemente psicológica os seguintes tipos de castigo: Isolamento (mandar 

para o quarto, deixar sem celular, proibir de ver os amigos), bota pesada (segurar 

bota pesada durante muito tempo), ajoelhar no milho (dado do diário de campo) e 

trancar no banheiro (dado do diário de campo). Podemos encontrar relatos que 

suportem essa análise na subseção “relatos e perspectivas sobre violência 

intrafamiliar”, especialmente representadas pelas falas de Jaqueline.  

 



153 
 

9.3. Análise das atividades: o caminho para a compreensão da formação da 

personalidade 

 

 Nesse tópico apresentaremos uma síntese no esforço de compreender como que 

as atividades identificadas nas entrevistas são determinadas pelas relações familiares e 

suas dinâmicas violentas, apresentadas nos tópicos 9.1. e 9.2., atendendo a dois objetivos 

específicos: a contextualização do “ser” adolescente no nosso local de pesquisa e a análise 

das atividades dos participantes. 

 

9.3.1. Adolescência 

Para começar, é importante contextualizar como que as adolescentes participantes 

vivenciam o processo de adolescer, o qual dá tons importantes para a compreensão das 

atividades que exercem no mundo. Para a psicologia sócio-histórica, as mudanças nas 

fases do desenvolvimento dependem de uma dupla assertiva que não ocorre em momentos 

separados, mas se relacionam dialeticamente. É necessário que a complexificação da 

atividade transforme as finalidades em motivos de novas atividades e que, ao mesmo 

tempo, os adultos responsáveis pelo desenvolvimento da criança alterem as condições de 

desenvolvimento; de modo que estas passem a demandar a objetivação de capacidades 

físicas e psíquicas mais complexas também.  

Que condições têm sido oferecidas para o desenvolvimento dessas adolescentes? 

No local de pesquisa, a passagem para a adolescência ocorre diante da dualidade entre 

“bom e mau”; sendo os primeiros aqueles sujeitos que passarão a controlar a própria 

sexualidade, a tirar boas notas na escola e a auxiliar mais ativamente nas tarefas 

domésticas. Os últimos pertencem ao tráfico. Isso significa que há destinos sociais pré-

fixados. Isso também justifica a violência intrafamiliar contra adolescentes: para mantê-

los no “caminho correto”, vale se utilizar da punição necessária. No subtema “como 

outros entendem a adolescência” é possível identificar essa questão especialmente pelas 

falas de Eduarda e Lívia.  

No mesmo subtema, “como outros entendem a adolescência”, assim como em 

“relação entre sujeitos e adolescência”, notamos que a família passa a exigir 

comportamentos específicos na adolescência, tais como o maior domínio operacional 

sobre o conjunto de comportamentos que determinam o papel social do adolescente na 

sociedade como um todo, a começar pela sua participação ativa na vida familiar. Espera-
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se que o adolescente tenha mais “paciência, ajuda a mãe, faz as coisas em casa” (Ana 

Carolina, 11 anos). O adolescente prepara-se para adentrar na vida adulta. 

 

9.3.2. Análise das atividades identificadas nas entrevistas 

 Leontiev (1978, 2004) compreende que a análise da formação da personalidade 

dos sujeitos necessariamente inclui a análise da totalidade de suas atividades sociais e 

produtivas, apontando a hierarquia entre elas a partir da hierarquia dos motivos das 

atividades. Em nossa pesquisa, surgiram três principais atividades nos relatos: 

comunicação íntima-pessoal, atividade de estudo e atividade de tarefas domésticas. 

 

Atividade de comunicação íntima-pessoal 

Apontamos que a família é capaz de ensinar modos de sentir e comportar-se em 

outras relações. Baseadas no princípio do amor como norma moral, as relações familiares 

ensinam aos sujeitos que outras relações devem basear-se na busca de compreensão, afeto 

e suporte; mas sempre relacionado a autoridade e às normas da propriedade privada. Para 

as adolescentes, ter amigos é conversar, ter bons conselhos e falar sobre tudo (ver o 

subtema: funções atribuídas à amizade).  

 As amizades, para as adolescentes cuja atividade-guia é a comunicação íntima-

pessoal, ocupam lugar central em suas relações sociais, de modo que podem provocar 

reações emocionais intensas quando há conflito: “faz um tempo que eu brigo com uma 

amiga eu choro horrores... meu deus briguei com minha amiga” (Alegra, 12 anos). 

Embora as adolescentes não apontem diretamente os efeitos emocionais da violência 

intrafamiliar, entendemos que, se as relações entre amigos refletem as relações 

apreendidas na família, é possível que a tristeza e a preocupação também se operem em 

casos de conflitos familiares.  

Para adolescentes que pertencem às famílias mais pobres, a estrutura motivacional 

da atividade é dominada pela necessidade de sobreviver e, por esse motivo, o senso de 

permanência e continuidade das amizades na vida desses sujeitos é de suma importância: 

A minha colega ganha emprego de 2 mil por mês e assim, às vezes minha colega 
até me ajuda a comprar um arroz, um feijão pra dentro de casa (Ana Carolina, 
11 anos). 
 
Falo até hoje: amigo é pra vida inteira, não é uma, duas vezes na semana não 
(Ana Carolina, 11 anos). 
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Tanto que a família para Ana Carolina possui uma forte conotação de preservação 

e cuidado até mesmo maternal entre os membros: “ela é tipo uma mãe pra mim e eu sou 

tipo uma mãe pra ela” (Ana Carolina, 11 anos). A hierarquia entre atividades é posta 

quando Alegra (12 anos) afirma que o sentido de ir para a escola é ver os amigos, uma 

vez que não se “imagina sem eles”. De fato, as regras da escola a desagradam, “mas as 

pessoas tornam ela legal”. Aqui é possível notar que a atividade de estudo realiza sua 

transição para a posição de linha acessória do desenvolvimento. As relações de amizade 

demandam de Alegra boa parte de seu tempo e energia social: “uma amiga minha da 

escola, ela influencia em tudo, tipo tudo que acontece eu vou contar pra ela primeiro, tudo 

o que eu faço eu tenho que perguntar pra ela”. 

A análise da atividade de comunicação íntima-pessoal também nos oferece pistas 

sobre a aprendizagem de como relacionar-se na família a partir da perspectiva de gênero: 

nota-se, nas entrevistas, que os meninos frequentemente revidam fisicamente seus colegas 

quando há conflitos nas amizades; enquanto as meninas apenas choram.  

Kalish e Kimmel (2010) apresentam o conceito sociológico aggrivied entitlement, 

que em nossa tradução livre significaria “o direito de se sentir enfurecido”. Esse conceito 

compreende que os meninos são, desde muito cedo, ensinados que ao sentirem rejeição e 

raiva, possuem o direito de se vingar contra aqueles que lhe causaram algum dano. É a 

sensação de compensação para a humilhação, um sentimento que não é masculino, o que 

lhe imputaria o dever de tomar de volta sua virilidade. Para isso, aderem a uma forma que 

lhe foi ensinada como heteronormativa para resolução de seus problemas: a violência.  

Lá é um ring de box. Eles já chegam tipo, os guris fecham a mão e começa a 
bater na cara do outro. De espancar, ficar roxo..., mas é sempre os mesmos 
meninos (Alegra, 12 anos). 
 

 A discussão sobre gênero nas relações de amizade entre adolescentes é essencial 

porque vai além de apontar que há a possibilidade de que as relações de dominação e 

submissão que ocorrem fora do âmbito familiar sejam apreendidas no processo de 

socialização mediado pela família. Mostra também que questões como misoginia, 

feminicídio e masculinidade necessitam de serem introduzidas e discutidas desde a 

infância, uma vez que são as diferenças nas relações entre meninos e meninas e entre 

meninos foram facilmente identificadas pelas adolescentes, como podemos notar pelas 

falas das participantes no tema “questões de gênero”. 

 As entrevistadas são ensinadas, em seu processo de socialização, que a vida de um 

homem valeria mais do que a vida de uma mulher. Aprendem também que a banalização 
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da violência deve ser aceita nas relações amorosas e que é inerente ao local da mulher na 

sociedade sofrer e se submeter às mais diversas violências. Nesses casos, o jogo realizado 

pela família com a associação entre amor e autoridade pode culminar no fim da vida de 

uma mulher ou na aceitação prolongada de situações de violência graves, inaptas a verem 

a saída e frequentemente assoladas pelo sentimento de que a vida as oprime, devido ao 

fetichismo da personalidade. Esse fato é reassegurado pela mídia, ao romantizar relações 

de abuso e pela ausência de mecanismos de justiça que efetivamente garantam a 

emancipação da vítima dessas relações.  

 

Atividade de estudo  

 Nas entrevistas aparece como plano de fundo, enquanto linha acessória do 

desenvolvimento. Nesse momento, a estrutura motivacional da personalidade atende às 

necessidades sociais, de modo que a atividade de estudo só mantém seu sentido na medida 

em que pode também responder a essas demandas de origem interpessoal. Para Ana 

Carolina, 11 anos, no entanto, a atividade de estudo está relacionada à possibilidade de 

conseguir realizar a manutenção da própria existência, assim como de seu núcleo familiar. 

Entendemos que a reprodução da qualificação das relações de produção é garantida pelo 

sistema escolar. Mas no capitalismo, as relações de produção são relações de opressão: a 

escola ensina quem deve obedecer e quem deve mandar, esvaziando de conteúdo 

humanizador o processo de escolarização da classe trabalhadora. A fala de Ana Carolina 

sustenta nosso argumento: 

A escola não é pai nem mãe, é o lugar que ensina a gente, que dá pra gente fazer 
o ensino médio, fazer uma faculdade, ter a base de tudo. E também assim pra 
gente ter lembranças boas da escola, pra assim, a gente saber a base do português 
e da matemática (Ana Carolina, 11 anos). 
 

Se para o discurso dessas jovens a família é que faz os alunos e os alunos é que 

fazem a escola, seria responsabilidade da família colaborar para o sistema escolar 

funcionar corretamente, ensinando os comportamentos adequados de disciplina e 

submissão. Esse processo envolve o controle da subjetividade e o esvaziamento da 

possibilidade de construção de sentido pessoal: o porquê ir a escola? Para o 

funcionamento social, quanto menos o sujeito se implicar, melhor: na escola temos que 

ser “pianinhos”, tal como afirma Jaqueline. Ou seja, quanto mais inconsciente e 

espontânea for a atividade e, concomitantemente, o reflexo psíquico da realidade, melhor; 
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uma vez que se implicar em uma atividade envolve objetivar-se e abre isso abre 

possibilidades de transformação. 

 

Atividades de tarefas domésticas 

As tarefas domésticas se constituem enquanto atividade que corresponde ao 

desenvolvimento de capacidades que visam atender às necessidades externas, que não 

estão sendo exercidas em benefício do sujeito (Martins, 2001). Ora, se já partimos da 

premissa fundamental de que a economia doméstica refletiria as relações produtivas da 

sociedade, o que o desempenho das tarefas domésticas diz a respeito do local social 

ocupado pelas participantes da pesquisa?  

Em última instância, uma vez que em nossa pesquisa predomina a participação de 

meninas: qual o lugar da mulher? Nas falas sobre tarefas domésticas, as adolescentes 

citam as mães como referência, como podemos observar no subtema “relações entre os 

membros familiares”. Em nossa perspectiva, a família como lócus de estruturação 

psíquica está intimamente relacionada a aprendizagem de papeis sociais, os quais 

ocultam, no imediatismo do cotidiano, as relações sociais que engendram social e 

historicamente esses papeis (Heller, 2008).  

Denominaremos papeis sociais como um conjunto de formas rígidas de condutas 

que se apresentam como única possibilidade de agir no mundo. Abrange também o 

sistema de significações sociais e de expectativas elaboradas socialmente (Reis, 1989) 

que, internalizadas, passam a se apresentar como estrutura motivacional da personalidade 

desses sujeitos. As atividades de tarefas domésticas se estruturam como modo de atender 

às expectativas do local da mulher estrutura familiar. No tema “futuro”, notamos que a 

aprendizagem de tarefas domésticas e organização familiar ocupa centralidade na fala das 

meninas, mostrando que, desde muito cedo, as meninas são ensinadas que um de seus 

principais objetivos de vida deve ser voltado para atender às demandas que pouco lhe 

beneficiam, senão apenas mantém o status quo no qual estão inseridas. É, enfim, a 

aprendizagem de que só temos valor como mulheres caso satisfaçamos demandas que não 

são nossas.  

 



158 
 

9.3.3. A totalidade das atividades analisadas e a conjuntura histórico-social das 

famílias contemporâneas 

 Pesquisas tradicionais, como a de Maldonado e Williams (2005) e Boas e Dessen 

(2019), apontam a violência intrafamiliar como preditiva para a apresentação de 

comportamentos de vitimização e/ou agressão em outros ambientes, fato que 

caracterizaria a violência intergeracional. Não negamos que essa é uma verdade, embora 

parcial. Apresentamos que duas das participantes que possuem a família como elemento 

central em sua atividade social são as que mais reproduzem discursos que justificam a 

violência como fator imprescindível para a educação dos membros familiares, 

culpabilizando, inclusive, a si mesmas.  

 O caminho para a compreensão da essência da violência intrafamiliar como 

fenômeno é compreender que a família é apenas um dos agentes ideológicos responsáveis 

pela manutenção da violência nas relações interpessoais. A família, isoladamente, não 

seria capaz de manter os indivíduos em situações de violência em outros ambientes, seja 

como agressor ou vítima. A mídia, as escolas, a instituição militar, entre outros, são todos 

também agentes de reprodução ideológica que condicionam a formação da personalidade 

dos sujeitos; reproduzindo o racismo, o patriarcado e a ideologia burguesa.  

O processo de reprodução ideológica se dá de modo que nos culpabilizemos pelo o 

lugar social que nos foi conferido e impedindo, por meio do controle da subjetividade, 

nossa organização social e política. Esses agentes, no entanto, estão institucionalizados – 

e regulados juridicamente – em um contexto mais amplo que é o da violência estrutural: 

o sistema capitalista de produção. Como sujeitos inseridos nas relações sociais de 

produção (na verdade, de opressão e exploração) capitalistas, é possível escapar do 

desempenho de comportamentos de vitimização e/ou agressão?  

Em nosso entendimento, a família é lócus moderno da estruturação psíquica dos 

sujeitos, de modo que corrobore para a formação da personalidade de indivíduos aptos a 

aceitar nosso sistema social e produtivo e, ainda mais: o entenda como normal. Na análise 

das atividades dos sujeitos, por exemplo, é possível notar que há uma grande aceitação 

do lugar da mulher na estrutura familiar, tal como apresentado no item “atividades de 

tarefas domésticas”. A conformação com nossos papeis sociais cristalizados é de suma 

importância para que nos mantenhamos em situações de violência, naturalizando e 

banalizando-a.  

A violência intrafamiliar correlacionada a violência entre os pares na escola surge 

mais explicitamente quando os sujeitos são homens. Há uma relação entre a aprendizagem 
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de que homens, para provar sua masculinidade, devem ser violentos fisicamente. A 

atividade de comunicação íntima-pessoal, para as meninas, ocorre de forma diferente. O 

bullying sofrido por Jaqueline, por exemplo, apresenta seu processo sistemático de 

exclusão dos grupos da sua sala e de impedimentos para fazer amigos. Alegra aponta que 

chora muito quando briga com suas amigas. Entendemos que esse é, também, um dos 

comportamentos aprendidos no interior das relações familiares. Ora, se a mulher não pode 

ser explicitamente violenta e é mais sujeita à aceitação de seu lugar social de gênero, lhe 

resta exacerbar seus sentimentos. Não à toa, era extremamente comum, nos grupos de 

oficina, o relato de que as meninas da sala se automutilavam quando estavam tristes.  

A escola, ratificando o controle da subjetividade produzido pelas relações familiares, 

exerceria o papel de disciplinar os corpos e os sujeitos especificamente para o trabalho. 

De um lado, temos a família, sensibilizando o indivíduo para a aceitação das relações de 

dominação e submissão e, de outro, trabalhando em conjunto, temos a escola; que se 

utiliza disso para sujeitar ao trabalho, esvaziando os sujeitos da possibilidade de 

objetivação e, consequentemente, de subjetivar-se e produzir sentidos pessoais para suas 

atividades. Além disso, produz condições (e é também vítima de outras condições postas 

pelo projeto escolar capitalista) para o fracasso escolar, na medida em que exclui alunos 

que não se subjugam facilmente e que não cumpre (ou o faz com muitas falhas) a sua 

função de ensino sistemático das objetivações sociais potencialmente humanizadoras. O 

par escola-família, por fim, tem sua manutenção garantida pela reprodução social e 

ideológica dos adolescentes nas atividades de comunicação íntima-pessoal e nas 

atividades de estudo, formando as bases para a relação entre sujeito e trabalho na vida 

adulta.  
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10. Considerações finais e limitações do estudo 
 

Este não é o fim e nem poderia ser: a apreensão das facetas do “real” aqui apresentadas 

em forma de síntese deve agora se constituir como ponto de partida para novas pesquisas. 

Assim se organiza a ciência fundamentada na práxis: o real não é uma fotografia, está 

sempre em metamorfose, de modo que parece fugir entre os dedos de nossas mãos. É 

sempre necessário captar novamente seu movimento.  

Nossa análise partiu de dados imediatos produzidos pela observação empírica das 

relações entre adolescentes e família. A ideia de que existe a chamada “violência 

intergeracional” é também propagada amplamente pelas ciências humanas, ocultando o 

fato de que a violência somente é cíclica porque está na estrutura de nosso sistema: nas 

relações sociais de produção. Somente podemos discutir o fim, se encontrarmos a origem. 

Isto é, as mudanças nas relações de dominação em instituição como família e escola se 

realizarão na medida em que as transformações estruturais ocorram.  

Não queremos afirmar que não é possível que a família se dinamize de forma mais 

saudável. De fato, para a perspectiva marxista, as contradições contêm em si sua 

resolução, sua tendência futura. Embora seja angustiante os relatos das participantes sobre 

violência intrafamiliar, muitas delas expressaram, ao longo do ano em que a pesquisa foi 

realizada, desejos concretos de não reproduzirem as violências familiares. Apenas isso já 

se constitui em um ótimo passo. Notamos que as adolescentes que possuem as famílias 

como central em sua rede de apoio mais ampla são as que mais facilmente se submetem 

e aceitam a violência como algo natural. O que isso significa é que um dos caminhos para 

diminuir o índice de violência intrafamiliar é criar mecanismos que suportem a família 

coletivamente, evitando que esta fique reclusa em suas próprias relações. É necessário 

que os membros familiares sintam que possuem apoio e suporte na comunidade como um 

todo.  

Os dados apontam que, embora houvesse dificuldades por parte das adolescentes de 

descrever sentimentos a respeito da violência intrafamiliar, com frequência apontavam as 

contradições dessas relações. Falaram sobre a ocorrência da banalização da violência, do 

sentimento de tristeza e impotência diante das brigas familiares, do sentimento de culpa; 

da dor física quando um familiar batia em suas pernas, rosto, puxava seus cabelos. Mas 

também foram capazes de sinalizar a dor sentida em nível simbólico pelas “gritaiadas” 

em casa, pela mágoa sentida no peito, pela raiva sentida na cabeça, pela dor de ver as 

brigas sentida na região dos olhos. E foram corajosas para dizerem que a violência 
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intrafamiliar pode marcar alguém, embora a partir de um discurso que culpabilizasse os 

sujeitos que sofrem violência. 

A medicina higienista reproduz ideologicamente um dos fatores essenciais do 

capitalismo: o esvaziamento da organização política. O desenvolvimento da noção de 

individualidade, possibilitada pelo avanço do capitalismo, abriu, de fato, uma 

possibilidade sem precedentes de humanização: há a possibilidade, “em teoria” de que os 

sujeitos se apropriem de uma infinitude de riquezas. Isso não se realiza na prática. O que 

observamos na realidade são sujeitos que não possuem acesso às objetivações sociais que 

promovem a nossa humanização, que não se sentem protagonistas de suas próprias vidas 

e que se orientam por destinos sociais fixados. O esvaziamento da possibilidade de 

humanização da personalidade e o sentimento constante de auto responsabilização pelo 

próprio sentimento, devido ao fenômeno de alienação, não permite aos sujeitos que se 

identifiquem uns com os outros e que lutem por seus interesses. 

Falar sobre violência não é uma tarefa fácil. E acredito que para o leitor também tenha 

sido um caminho árduo; talvez cansativo e que tenha evocado reações emocionais 

diversas. Caso se tratasse de uma ciência que negasse a relação dialética entre 

objetividade e subjetividade, poderíamos chamar esses sentimentos de efeitos colaterais. 

Mas, se tratando de uma pesquisa marxista, que acredita na possibilidade de 

transformação do ser humano através de sua atividade no mundo, chamaremos de 

humanização. É humano não banalizar a violência, questionar sua existência e desejar 

relações mais saudáveis. E é ciência buscar sistematicamente pelas formas humanas de 

revolução social. 

Se falar sobre violência não é fácil para nós, adultos, muito menos o é para as 

adolescentes. Há também uma questão de gênero posta: apenas meninas participaram. 

Nossa hipótese é a de que meninos não são incentivados a falarem sobre si mesmos. Esse 

fato é relevante na medida em que aponta que as meninas são a principal via de acesso 

para identificar a presença de violência intrafamiliar. Outra questão que surgiu foi a de 

que alguns pais de adolescentes negaram suas participações na pesquisa. Foram todas 

adolescentes que pelas nossas observações de campo sofrem algum grau de violência 

intrafamiliar. Isso quer dizer que, quando há violência intrafamiliar, a família tende a 

isolar os sujeitos da possibilidade de comunicação, com receio de sofrerem alguma 

retaliação. Não é nosso objetivo nos deter nesse tema, mas essa questão aponta que nosso 

sistema baseado no punitivismo ao invés de prevenção e reinserção social corrobora para 

que o silêncio familiar sobre violência se propague.  
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A busca pelo desejo de ser amado relacionado à aceitação de relações autoritárias 

violentas foi uma evidência relevante de como o nosso sistema se utiliza de sentimentos 

humanos para alienar e oprimir. Nossa pesquisa aponta que a questão do amor associada 

às regras morais são a principal via de condicionamento da formação da subjetividade 

humana para atender às demandas externas postas pela nossa organização produtiva. 

Embora não fosse o objetivo inicial de nossa pesquisa, encontramos relações 

intrínsecas entre família e escola nos processos de produção social da violência, fato que 

foi reforçado pela literatura. Essa relação sugere que, em pesquisas e práticas com esse 

público, no futuro, sejam utilizadas questões abertas que explorem essa relação, em 

alternativa a focar apenas na família, como fizemos. Autores como Silva (2006) apontam 

a pertinência de se estudar os processos de produção de violência da escola e na escola. 

Outro dado de muita relevância é que as adolescentes possuem mais facilidade de apontar 

a violência entre os sujeitos de sexo oposto, de modo que é interessante trabalhar em 

conjunto com essa população com a identificação das relações de violência de gênero 

antes de introduzir a questão da violência intrafamiliar.  

Nos dados obtidos também surgiram muitos relatos sobre fofocas e separações breves 

como resultados de discussões familiares. Nossa hipótese é a de que as fofocas e 

distanciamentos breves podem ser compreendidos como uma fase em que a violência 

intrafamiliar se encontra “diluída”. O movimento da violência na família se iniciaria com 

o aumento contínuo da tensão entre seus membros, o que se expressaria, por exemplo; 

por ameaças, olhares reprovadores e a sensação de angústia, preocupação ou medo. Após 

um acúmulo quantitativo de tensão, haveria a ocorrência de um evento em que a violência 

chega a suas vias de fato, em forma de violência física, verbal ou psicológica. 

Posteriormente a esse evento, a violência se dissolveria em forma de fofocas e 

afastamentos, amenizando a tensão provocada pela ocorrência do evento anterior e 

recomeçando o ciclo.  

É de suma importância continuar as investigações sobre o movimento da violência no 

interior das relações familiares porque entendemos que é uma das formas de identificar e 

intervir sobre a violência na família de maneira preventiva, reduzindo a intensidade dos 

episódios de agressão ou, ao menos, aumentando o espaçamento entre os casos de 

violência.  

Ao trabalhar com relato autobiográfico de adolescentes na fase inicial, nossa pesquisa 

avança tanto na compreensão sobre a formação da personalidade de adolescentes como 

também sobre as representações da violência intrafamiliar para esse público e seus 
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impactos no desenvolvimento da subjetividade. Nossa pesquisa é inovadora nesse 

sentido, mas possui suas próprias limitações. A primeira é em relação a amostra. Em 

relação a pesquisas tradicionais, nossa amostra pode ser considerada pequena, o que 

implica na necessidade de mais pesquisas na área para comprovarem nossas análises. 

Além disso, é formada apenas por meninas, o que torna os dados obtidos enviesados.  

Outra dificuldade encontrada foi em como definir violência. Concordamos com as 

definições de violência física, psicológica e sexual. Mas os dados de campo sugerem que 

a obrigação do silêncio e o isolamento familiar também poderiam se constituir como 

violência, ao impossibilitar ao sujeito saídas para seu sofrimento.  

 Apesar de termos identificado os efeitos psicossociais da violência intrafamiliar 

na formação da personalidade de adolescentes, apontando o controle social sobre a 

subjetividade, as formas como o fetichismo da mercadoria medeiam as relações entre 

sujeito e família e os discursos que garantem a reprodução das relações violentas na 

realidade; é difícil apontar a extensão desses efeitos. Compreender de fato quando esses 

efeitos começam a existir e até onde eles operam na personalidade do sujeito dependeria 

da realização de um estudo longitudinal.  

 Nossas evidências apresentam as mudanças familiares que ocorreram nas últimas 

décadas, como os recasamentos (pela presença do padrasto) e o aumento da autoridade 

da mulher nas decisões familiares, a partir da maior possibilidade de estudo. Em famílias 

com menos condições financeiras e acesso limitado à escolarização, os homens detinham 

maior autoridade nas relações intrafamiliares. Podemos colocar como hipótese que esse 

fato pode se constituir como fator de risco para o maior número de ocorrências. A 

ausência paterna foi predominante para nossas participantes da pesquisa, o que indica que 

a sobrecarga feminina com as tarefas familiares também pode ser um fator de risco para 

a maior ocorrência desses episódios de violência.  

 Por fim, uma limitação essencial foi nosso instrumento. Os dados apontam que as 

adolescentes possuem uma facilidade maior de falar sobre temas abstratos como 

adolescência ou violência a partir da experiência com o próprio corpo. Realizamos 

perguntas abstratas, que tornavam difícil o entendimento por parte das entrevistadas e 

acabavam por culminar em respostas que não necessariamente tinham a ver diretamente 

com as perguntas. Vigotiski (1996) entende que adolescentes em fase inicial ainda não 

avançaram no desenvolvimento do pensamento abstrato, de modo que o que relatam está 

sempre relacionado com memórias e experiências que estimularam o campo do afeto 

(negativo, como tristeza, ou positivo, como alegria).  
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 Quando questionada sobre o processo de separação dos pais, por exemplo, Alegra 

(12 anos) responde pela perspectiva marcante que relembra em uma das brigas entre os 

pais: 

Eu tava sentada no meu quarto e eu vi eles gritando, ai eu tirei a chave que eu 
nunca tirava, pendurei na porta... até hoje a chave está pendurada lá meu deus... 
aí fiquei olhando pelo aquele negocinho. Aí eu só lembro do meu pai pegando 
as coisas... deu um abraço e tal e disse que ia dormir no serviço. Perguntei pra 
ele se ele tinha separado da minha mãe e ele falou assim que não, que ele só ia 
pro trabalho. 
 

 Quando perguntei sobre como os parentes se relacionam após as brigas familiares, 

ela apenas reproduziu relatos que já havia escutado:  

é... deixa eu ver... ‘ah você não é mais bem-vindo aqui em casa, porque você me 
desrespeitou na minha própria casa’, ‘não fala isso na frente do meu filho’... eu 
eu tipo... dá pra parar de brigar ou quer que eu saio? 
 

 A mesma experiência se opera com Ana Carolina, 11 anos, na ocasião em que 

indaguei sobre o que ela fazia quando estava sozinha. A adolescente respondeu, pelo 

encadeamento do pensamento por associação, que iria morar sozinha com a avó.  

eu vou morar sozinha com minha avó... minha mãe vai mudar de casa... tem que 
ficar alguém com ela. Meus tios saem, não vai lá. Então fica difícil pra ela, às 
vezes ela quer ligar pra minha mãe, ela vai ter que pedir pros outros, aí fica chato 
ficar pedindo os outros, vivendo nas custas dos outros... 
 

 Por fim, também evidenciamos as relações entre pensamento e memória afetiva 

tão caros para o desenvolvimento dessa população a partir da fala de Jaqueline, 12 anos, 

que mostra a ressignificação da memória na transição para a adolescência. Alertamos que 

é fundamental que pesquisas futuras se atentem para essa questão no momento em que 

formularem seus roteiros de entrevista: 

minha personalidade não mudei muito, mas claro que aprendi coisas novas 
nesses anos, principalmente quando eu era criança, não guardava memória, 
agora eu tenho memória. O ano passado é muito recente pra mim, quando eu era 
pequena, quando eu falava o ano passado, era um tempo distante, agora quando 
eu falo ano passado eu lembro de tudo 
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ANEXO A 

 

Nome:                                                                 Nome Fictício: 

Data de nascimento:                                            Data da entrevista: 

Sexo/gênero:  

x Você sempre morou nessa cidade??  

x O que acha daqui? O que você gosta/não gosta? 

x Você tem amigos na cidade? 

x O que é amigo para você? 

x O que vocês costumam fazer juntos? 

x O que as pessoas da sua idade costumam fazer aqui para se divertir? 

x Quais dessas atividades você participa? 

x Você também faz coisas sozinha durante o seu tempo livre? Quais? 

x Em que escola você estuda? 

x Como é na sua escola? 

x Como os alunos da sua escola se relacionam? (se dão bem/mal....) 

x Como é a relação entre os alunos e professores? 

x Você acha que as pessoas se comportam na escola da mesma forma que elas se 

comportam fora da escola? 

x E sobre você? Como você é na escola? 

x O que você acha que as pessoas pensam de você (dentro e fora da escola)? 

x Agora me conta, quais palavras você usaria para se descrever? Que palavras 

você acha que te definem muito bem? (Exemplo: engraçada, quieta ...) 

x O que você tem de diferente de outras pessoas? 

x Você acredita que está mais próxima de qual etapa: criança ou adolescente? 

x O que é ser criança/adolescente? (de acordo com a resposta) 

x Como foi/é ser criança para você? 

x No que ser criança é diferente de ser adolescente? 

x O que as pessoas esperam de uma criança? 

x E de um adolescente? 

x Você sente que mudou no último ano? (ideias, corpo, etc) Como?  

x Como está sendo essa mudança?  
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x Você pensa sobre o futuro? O quê?  
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ANEXO B 

 

x Se tornar adolescente alterou em algo a forma como seus familiares e/ou 

amigos se relacionam com você? Por quê? 

x Você vê que isso aconteceu também com seus amigos e os familiares 

deles? 

x O que é família? 

x Como você acha que formou essa visão sobre família? 

x Qual você acha que deve ser a função de cada membro na família? 

x Qual a sua função? 

x No que você acha que a família pode ajudar? 

x E atrapalhar? 

x Quem é sua família? 

x As pessoas que você citou moram com você? 

x Como eles se dão? 

x Como você se dá com eles? 

x No que você pode contar com eles? 

x No que você prefere contar com outras pessoas? 

x A sua relação com sua família pode modificar seu humor? 

x De que forma? 

x Você acredita que as relações na família são justas? Como? 

x As relações na família podem ser injustas? Quando? 

x O que é uma família ideal? 

x De que forma ela é igual a sua? 

x Como é diferente? 

x Você pensa em ter sua própria família no futuro?  

x Como ela seria? 

x O que você diria que faria igual sua família? 

x O que você faria diferente? 

x O que você não faria de jeito nenhum? 

x Quando há um conflito na sua família, como ele é resolvido? 
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ANEXO C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Pesquisa: Família, adolescência e violênciae34 

Responsável: Juliana Montenegro Brasileiro 

Prezado (a) Responsável, 

Está sendo solicitada a você a concessão para que o (a) adolescente 
_________________________________________________, que está sob sua 
responsabilidade, participe desta pesquisa que tem como objetivo entender as visões que 
adolescentes de Santa Cruz de Minas possuem sobre violência e família. 

 

1. PARTICIPANTES DA PESQUISA: Os participantes dessa pesquisa serão 
adolescentes que desejam compartilhar suas histórias sobre si mesmo, sobre seus 
amigos e sobre sua vida familiar. A participação é totalmente voluntária.  

2. ENVOLVIMENTO NA PESQUISA: Durante a pesquisa, o menor sob sua 
responsabilidade, será convidado a contar sua própria história, mas também a de 
seus amigos e família. Será um bate-papo entre o participante e a pesquisadora, 
com o objetivo de compreender melhor as relações entre adolescência, família e 
violência. Poderá ocorrer mais de uma entrevista. Com a autorização do 
participante, as entrevistas serão gravadas e, depois, transcritas. Isso é importante 
para garantir a maior fidedignidade, veracidade dos dados analisados na pesquisa. 
É importante lembrar que o menor sob sua responsabilidade tem a total 
liberdade de se recusar a participar e, a qualquer momento, pode deixar de 
responder, sem nenhum problema. Da mesma forma, você enquanto 
responsável pode recusar a participação do participante. Você também tem o 
direito de ficar com uma das vias do termo de consentimento. É ainda seu direito 
pedir informações sobre a pesquisa, podendo entrar em contato com a 
coordenadora para responder às suas questões. A participação do menor está 
sujeita à sua assinatura nesse termo. 

3. RISCOS E DESCONFORTOS: É possível sentir algum mal-estar devido à 
contar nossa própria história. Além disso, as entrevistas podem causar a sensação 
de cansaço físico, emocional e verbal. Apesar de todo os possíveis riscos e 
desconfortos, a pesquisadora se esforçará para que sejam diminuídos. 
Relembramos que você pode interromper a participação a qualquer momento. A 
pesquisadora é responsável por quaisquer gastos que se fizerem necessários (como 
lápis, borracha, caneta, papel).  

4. CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Toda e qualquer informação 
coletada neste estudo são estritamente confidenciais. O nome do participante e 
outros nomes envolvidos nas entrevistas em nenhum momento será informado, 
sendo substituídos por nomes fictícios, o que garante o anonimato de sua 
identidade. Todos os materiais produzidos (áudios das entrevistas, registros de 
observações) serão arquivados em uma pasta protegida no computador pessoal da 
pesquisadora por cinco anos e depois devidamente descartados. Os resultados 
poderão ser utilizados em eventos e publicações científicas. 

5. BENEFÍCIOS: A participação do adolescente e sua colaboração serão muito 
importantes para entendermos melhor sobre as relações entre adolescência, 
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família e violência, o que pode nos ajudar a criar melhores políticas públicas para 
essa população.  

6. PAGAMENTO: Não haverá nenhum tipo de despesa por participar desta 
pesquisa. Nenhum valor será pago pela participação. Você poderá, caso deseje, 
ter acesso às cópias dos relatórios da pesquisa contendo os resultados do estudo. 
Para isso, deverá entrar em contato com a pesquisadora responsável no endereço 

            ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

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. CEP: 36301-160 – PPGPSI – Sala 2.56 
Telefone (32) 3373 5479  
Email: cepes@ufsj.edu.br 
 

Endereço do responsável pela pesquisa: 
Nome: Juliana Montenegro Brasileiro 
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 33733867/ 14 991244480 

Endereço do responsável pela pesquisa: 
Nome: Juliana Montenegro Brasileiro 
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 33733867/ 14 991244480 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO SUJEITO 

Afirmo que compreendi perfeitamente tudo o que foi informado sobre a 
participação da adolescente que está sob minha responsabilidade neste estudo e todas as 
minhas dúvidas foram respondidas pela pesquisadora. Estou consciente dos meus direitos, 
das minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que minha permissão de 
participação implica. Autorizo a participação da 
_______________________________________ nessa pesquisa e para isso DOU MEU 
CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU 
OBRIGADO. 

Nome do participante: ________________________________________________ 

Local e Data: _________________________ 

Assinatura do responsável: _____________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: ___________________________________________ 

Juliana Montenegro Brasileiro 

Pesquisadora Responsável 
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ANEXO D 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Pesquisa: Família, adolescência e violência 

Responsável: Juliana Montenegro Brasileiro 

Olá! 

Este é um convite para você participar desta pesquisa, que tem como objetivo entender as 
visões que adolescentes de Santa Cruz de Minas possuem sobre violência e família. 

 

1. PARTICIPANTES DA PESQUISA: Os participantes dessa pesquisa serão 
adolescentes que desejam falar sobre suas histórias,sobre si mesmo, sobre seus 
amigos e sobre sua vida familiar. A participação é totalmente voluntária.  

2. ENVOLVIMENTO NA PESQUISA: Como adolescente que deseja 
compartilhar o que você pensa sobre si mesmo, sobre seus amigos e familiares, 
você deve responder da forma como se sentir mais livre e confortável as perguntas 
realizadas pela pesquisadora, em formato de entrevista. Uma entrevista é como 
uma conversa a dois, porém com muitas perguntas da pesquisadora sobre você, o 
que você pensa, sente e faz no dia-a-dia. Diante das perguntas, é esperado que 
você responda da maneira que lhe parecer o mais completo possível, desde que 
faça você se sentir confortável com aquilo que está contando. Com a sua 
permissão, será utilizado um gravador de áudio, importante para garantir que 
todas as informações compartilhadas por você nessa conversa sejam lembradas e 
levadas em consideração durante a análise. Isso significa que, caso seja permitido 
que a conversa seja gravada, o áudio será copiado integralmente em um 
documento de texto no computador. Todas as entrevistas realizadas serão 
repassadas com você, a fim de confirmar e tornar mais claro o que foi dito. É 
importante lembrar que você tem a liberdade de se recusar a participar e, a 
qualquer momento, pode deixar de responder, sem nenhum problema. Você 
também tem o direito de ficar com uma das vias do termo de assentimento. É ainda 
seu direito pedir informações sobre a pesquisa, podendo entrar em contato com a 
coordenadora para responder às suas questões. Para participar é necessário que o 
responsável por você autorize e assine um termo de consentimento. 

3. RISCOS E DESCONFORTOS: Quando se fala sobre violência e família pode-
se gerar mal-estar e reações emocionais diversas. Além disso, as entrevistas 
podem causar a sensação de cansaço físico, emocional e verbal. Apesar de todo 
os possíveis riscos e desconfortos, a pesquisadora se esforçará para que sejam 
diminuídos. Relembramos que você pode interromper sua participação a qualquer 
momento. A pesquisadora é responsável por quaisquer gastos que se fizerem 
necessários (como lápis, borracha, caneta, papel).  

4. CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Toda e qualquer informação 
coletada neste estudo são totalmente confidenciais. O nome do participante em 
nenhum momento será informado, sendo substituídos por nomes fictícios, o que 
garante o anonimato de sua identidade. Todos os materiais produzidos (áudios das 
entrevistas, registros de observações) serão arquivados em uma pasta protegida 
no computador pessoal da pesquisadora por cinco anos. Após esse período serão 
descartados. Da mesma forma, esse termo será armazenado por 5 anos em uma 
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pasta segura e descartado após esse período. Os resultados poderão ser utilizados 
em eventos e publicações científicas. 

5. BENEFÍCIOS: Sua participação será muito importante para entendermos melhor 
sobre as relações entre adolescência, família e violência, o que pode nos ajudar a 
criar melhores políticas públicas para essa população.  

6. PAGAMENTO: Não haverá nenhum tipo de despesa por participar desta 
pesquisa. Nenhum valor será pago pela participação. Você poderá, caso deseje, 
ter acesso às cópias dos relatórios da pesquisa contendo os resultados do estudo. 
Para isso, deverá entrar em contato com a pesquisadora responsável no endereço  

            ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Endereço do responsável pela pesquisa: 
Nome: Juliana Montenegro Brasileiro 
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 33733867/ 14 991244480 

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. CEP: 36301-160 – PPGPSI – Sala 2.56 
Telefone (32) 3373 5479  
Email: cepes@ufsj.edu.br 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO SUJEITO 

Afirmo que compreendi perfeitamente tudo o que foi informado sobre a minha 
participação neste estudo e todas as minhas dúvidas foram respondidas pela 
pesquisadora. Estou consciente dos meus direitos, das minhas responsabilidades, dos 
riscos e dos benefícios que minha participação implica. Concordo em participar dessa 
pesquisa e para isso DOU MEU ASSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU 
TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

Nome do participante: ________________________________________________ 

Local e Data: _________________________ 

Assinatura do participante: _____________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: ___________________________________________ 

Juliana Montenegro Brasileiro 

Pesquisadora Responsável 

 


