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RESUMO 
 

SOUZA, Cristóvão Pereira. A videobiografia como dispositivo de pesquisa-ação-
formação: uma prática educativa com adolescentes abrigados. Tese de Doutorado 
do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEd. UFRN, 2014. 271 p. 

 

O foco desta tese é a produção de videobiografias com/por adolescentes abrigados. 
O seu objetivo geral é discutir as potencialidades da produção de videobiografias 
enquanto dispositivo de pesquisa-ação-formação. Do ponto de vista da pesquisa, 
este estudo interroga as práticas culturais que demarcam a passagem dos 
adolescentes em abrigos institucionais. Do ponto de vista da ação, busca identificar 
os modos de apropriação pelos adolescentes do espaço de criação audiovisual; e, 
do ponto de vista da formação, interpela as potencialidades da linguagem 
audiovisual enquanto um meio a partir do qual os adolescentes podem se 
autoconfigurar responsavelmente, na reinvenção de lugares e de outros mundos 
para si. A pesquisa se insere no entrecruzamento das abordagens qualitativas de 
cunho etnográfico e da pesquisa-ação-formação. Ancora-se teoricamente nas 
abordagens autobiográficas - Pineau (2005); Passeggi (2008); Delory-Momberger 
(2008); Josso (2010) e Bertaux (2010) - e no método fílmico - Ramos (2003); 
Wohlgemuth (2005) e Comoli (2009). Participaram da pesquisa onze adolescentes 
abrigados, integrantes do ciclo de produção de rastros biográficos, dentre eles, os 
três adolescentes que avançaram para os ciclos de produção de narrativas de vida e 
de exercícios reflexivos em torno dos relatos produzidos, procedimentos dos quais 
extraímos o conjunto do material empírico analisado. A análise revelou que os 
adolescentes recorrem no abrigo a três tipos de práticas: a de “bagunça” como 
forma de expressão; a de “evasão” como resistência à coibição do direito de ir e vir, 
e a de reivindicação de um regime da “verdade” para a ambiência institucional, as 
quais emergem como tática de sobrevivência face aos trajetos de desvínculos, 
abandono e negligência familiares. O estudo também evidenciou a apropriação dos 
espaços de criação audiovisual pelos adolescentes para manifestações expressivas 
através da música, além de favorecer o diálogo entre e com os adolescentes e a 
realização de exercícios reflexivos voltados para a tomada de consciência de suas 
histórias em devir. Tais achados permitem afirmar de modo mais amplo a tese de 
que a linguagem audiovisual é um potente artefato mobilizador de reflexões e 
autonomização de sujeitos em situação de exclusão social. 

 

Palavras-chave: Videobiografia. Narrativa de Vida. Abrigo Institucional. 
Adolescência Abrigada. 
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ABSTRACT 
 
SOUZA, Cristóvão Pereira. The video-biography as a research-action-training device: 
an educational practice with sheltered teenagers. Doctoral Thesis of Post-Graduate 
Education - PPGed. UFRN, 2014. 271 p.                                                                                
___________________________________________________________________ 
 
The focus of this thesis is a production of video biographies with/by sheltered 
teenagers. The general objective is discuss the potential production of video 
biographies while a device of research-action-formation. From de point of view of 
research, the study interrogates cultural practices that demarcates the passage of 
teenagers in shelter institutional; From the point of view of action, seeks to identify 
the modes of appropriation of space for audiovisual creation by teenagers; and, from 
the point of view of formation, asks the potentiality of audiovisual language while the 
way from which teenagers can auto-configure themselves responsibly, in the 
reinvention of places and others worlds for them. The research falls in the 
intersection of qualitative approach of ethnographic and of research-action-formation. 
Is anchored theoretically in autobiographical approaches - Pineau (2005); Passeggi 
(2008); Delory-Momberger (2008); Josso (2010) e Bertaux (2010) - and in the filmic 
method - Ramos (2003); Wohlgemuth (2005) and Comoli (2009). Participated in the 
research eleven teenagers members of the production cycle of biographical traces, 
among these, the three teenagers who advanced to cycles of audiovisual recording 
life narratives and reflective exercises around produced reports, procedures of which 
we extract the set of empirical material analyzed The analysis revealed that teens 
use in under three types of practices: the practices of “mess”, as way of expression;  
the practices of “evasion”, as resistance to restraint the right to come and go, and the 
practices of claim a regime of "truth" to the institutional environment, which emerge 
as a survival tactic in the face of paths desvínculos, family abandonment and neglect. 
The study also showed the appropriation of spaces of audio-visual creation  
meaningful expression through music by teenagers and encourage dialogue between 
and with the teenagers and the achievement of reflective exercises focused for 
awareness of their stories in becoming. These findings show a broader sense the 
thesis that visual language is a potent mobilizer artifact reflections and empowerment 
of individuals in situations of social exclusion. 
 
 
Keys-Words: Video-biography. Life narrative. Shelter Institutional. Sheltered 
adolescence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



x 

 

RÉSUMÉ 
 

SOUZA, Cristóvão Pereira. La biographie vídeo en tant que dispositif de recherche–
action-formation: une pratique d’éducation avec des adolescents à l’abris. Thèse de 
doctorat du Programme de Recherches en Éducation – PPGEd. UFRN, 2014. P. 271 

 

L’objet de cette thèse est la production de biographies en vídeo par ou avec des 
adolescents à l’abris. Son but géneral est discuter les potentiels de la prodution de 
biographies en vídeo en tant que dispositif de recherche-action-formation.  En ce qui 
concerne la recherche, cette étude s’interroge sur les pratiques culturelles qui 
répèrent le passage des adolescents par des abris. Par rapport à l’action, elle 
cherche identifier les moyens d’appropriation par les adolescents de l’espace de 
création audiovisuel. Dans la formation, pour sa part, cette étude interroge les 
potentiels du langage audiovisuel ent tant que moyen par lequel les adolescents 
peuvent s’affirmer de manière responsable, dans la reinvention de lieux et d’autres 
univers pour eux mêmes. La recherche s’insère dans le croisement des approches 
qualitatives de caractère ethnographique et la recherche-action-formation. Elle est 
ancrée théoriquement dans les approches autobiographiques - Pineau (2005); 
Passeggi (2008); Delory-Momberger (2008); Josso (2010) et Bertaux (2010) – et 
aussi à la méthode filmique - Ramos (2003); Wohlgemuth (2005) et Comoli (2009).  
Onze adolescents abrités ont participé de cette recherche. Ils ont participé au cycle 
de production de traces biographiques, parmi ceux-ci, les trois adolescents qui ont 
progressé jusqu’au cycle de production de récits de vie et des exercices de réflexion 
autour des rapports produits – des procédures dont nous avons pris l’ensemble des 
materiaux empiriques analysés. L'analyse a révélé que les adolescents ont recours, 
dans l’abris, à trois types de pratiques: le désordre, comme forme de s’exprimer;  
l’évasion comme résistance aux interdits de leur droit d'aller et venir; la revendication 
d’un un régime vrai pour l’ambience institutionnelle. Ces pratiques ressortent en tant 
que tactiques de survie face aux parcours d’absence de liens, d’abandon et de 
négligence familiale. L’étude a aussi mis en évidence l’appropriation des espaces de 
création audiovisuel par les adolescents pour des manifestations expressives travers 
la musique, favoriser le dialogue entre et avec les adolescents et la realisation des 
exercices de reflexion tournés vers la prise de conscience de leurs histoires dans le 
future. Ces decouvertes permettent d’affirmer plus largement la thèse que le langage 
audiovisuel est un fort outil pour mouvementer des réflexions et aussi 
l'autonomisation des sujets en situation d'exclusion sociale. 
 
Mots-clés: Biographie vídeo. Récit de vie. Abris Institutionel. Adolescence abritée. 
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Quando limpo os vidros dos carros e vejo meninas da minha idade 
que têm uma vida completamente diferente, me pergunto: 

 o que foi que eu fiz para merecer esse destino? 

 
(C. R. S.15 anos, mãe de um menino de um ano)  

                                                                              Tribuna do Norte, 2003.                         
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1 CAMINHOS PARA OUTRO... PARA COM ELE CAMINHAR... 

 

Gostaria muito de mostrar, neste discurso, que caminhos 
segui; e de nele representar a minha vida como num quadro, 
para que cada qual a possa julgar, e pra que, sabedor das 
opiniões que sobre ele foram expendidas, um novo meio de 
me instruir se venha juntar aqueles de que costumo me servir 

(René Descartes)  

 

Pesquisar é fazer escolhas, é caminhar por entre acertos e desacertos. Os 

encontros e desencontros, dores e alegrias desse percurso, contudo, quase sempre 

submergem no formalismo dos relatos, deixando supor que se trata de uma jornada 

que somente alguns privilegiados podem realizar. Por considerarmos ser função de 

uma tese explicitar, desde a sua gênese, os passos de elaboração e consecução do 

estudo, optamos pela descrição do processo de construção e desenvolvimento desta 

pesquisa, posicionando a forma narrativa como mecanismo de elucidação dos 

trajetos percorridos e socialização de seus resultados. 

A decisão de realizar este estudo foi sendo engendrada a partir do impacto 

suscitado pela informação midiática de que estaria havendo, em meados de abril do 

ano de 2009, em um bairro de classe média alta, da cidade de Natal, capital do 

estado brasileiro do Rio Grande do Norte, uma mobilização comunitária contra a 

instalação de um abrigo de adolescentes em suas vizinhanças. Talvez o sentimento 

que se nos apossou, diante da notícia, obtenha melhor tradução através de um 

misto de perplexidade e pesar, frente à sempre surpreendente capacidade do 

homem de contradizer a própria vocação ontológica de humanidade. 

À época, vínhamos nos aprimorando num exercício de atenção consciente 

sobre as nossas escolhas e atitudes, motivados pelo debruce reflexivo realizado no 

decurso de nossa formação em nível de mestrado na área de educação, ocasião em 

que pudemos ensaiar uma investigação autobiográfica às voltas com os porquês de 

nossa opção profissional pelo Jornalismo. 

Assim, do disciplinamento empreendido para compreender a história de nosso 

trajeto profissional, advinha um autoconhecimento de que, comumente, diante de 

fatos como aqueles, o nosso habitus jornalístico logo cuidava de acionar 

determinadas predisposições, que aqui sintetizaremos pelo princípio de que “o 

processo de informar é um processo formador, o que torna o jornalista, em última 

instância, um educador” (DINES, 2009, p. 118). 
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Por habitus, referimo-nos ao conceito desenvolvido pelo sociólogo francês 

Pierre Bourdieu (1930 – 2002), para tratar da capacidade da estrutura social de ser 

incorporada pelos agentes por meio de predisposições para sentir, pensar e agir, 

desveladas na forma de preferências, tendências, inclinações e modos de ser. 

Contudo, em se tratando de nossas próprias predisposições jornalíticas, preferimos 

acionar a leitura contemporânea que Setton (2012) faz desse conceito, ao identificar 

nele certa margem de proatividade por parte do individuo. Para a autora, o habitus 

seria “um estoque de disposições incorporadas, mas postas em prática a partir de 

estímulos conjunturais de um campo” (ibid., p. 65).  

Nesse sentido, havíamos desenvolvido uma autocompreensão de que, 

geralmente, em situações de exclusão, injustiça e preconceito, o que nos ocorria era 

uma impulsividade para tentar efetivar no âmbito da produção jornalística a “clareza 

cidadã”, da qual nos fala Freire (2000), nosso eterno educador pernambucano, 

quando propõe que não devemos nos afastar da esperança, mesmo diante de fatos 

dramáticos e de difícil tratamento.  

Daí que, frente àquela inusitada mobilização comunitária, as nossas 

predisposições comunicacionais prontamente nos levaram a realizar uma 

contabilidade simples, a partir da qual certamente teríamos desenvolvido uma 

abordagem noticiosa do fato, caso estivéssemos, na ocasião, atuando diretamente 

no mercado editorial desse campo de nossa formação graduada da comunicação 

social.  

A população do bairro em questão ultrapassava os 22 mil moradores 

(SEMURB, 2008), em princípio pessoas bem sucedidas e igualmente posicionadas 

em setores privilegiados e estratégicos do mercado de trabalho e da sociedade em 

geral. Já o abrigo institucional, objeto da rejeição, abrigava, à época, 32 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social e risco, e, importante destacar, 

não infratores.  

Diante de embate tão desigual, passamos a observar o comportamento da 

mídia em torno daquele fato, ansiando por sermos surpreendidos por alguma 

abordagem educativa intencionada a promover a substituição da atitude de rejeição 

pela de acolhimento, de modo que a comunidade de recepção do abrigo pudesse 

ser sensibilizada/conscientizada a prover aos jovens abrigados das oportunidades 

que os tornassem protagonistas de outras histórias para si. 
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Ao seguir os desdobramentos noticiosos em torno dos acontecimentos, além 

de acompanhar as angulações e posicionamentos editoriais do caso, pudemos 

ainda, retrospectivamente, acessar a gênese da mobilização, que se foi inicialmente 

engendrando-se através de troca de informações - e também de preocupações – 

entre os moradores, em encontros fortuitos pelas áreas comuns de convivência dos 

prédios residenciais, arquitetura prevalente do bairro.  

Em seguida, a mobilização adquire cunho político-organizacional, migrando 

dessas ambiências informais para o interior dos conselhos comunitários e demais 

espaços coletivos, especialmente cedidos para esses encontros por empresários e 

investidores da região. Nessas ocasiões, a presença de autoridades e políticos 

locais convidados, em especial os representantes do poder judicial, aporta feição 

conflitual aos encontros, na forma de franca oposição às pretensões da comunidade, 

momento que demarca o interesse do jornalismo, cuja abordagem, contrariamente a 

eventuais propósitos educativos, atiça ainda mais os ânimos da comunidade, pública 

e generalizadamente acusada de preconceituosa e discriminadora.  

Como decorrência, a revolta e o constrangimento diante dessas acusações 

impõem um tempero adicional às reivindicações, que se estendem até ao embate 

final, no dia 08 de maio de 2009, em audiência pública especial na Câmara 

Municipal, quando é deliberada a transferência do abrigo para o bairro, seguindo na 

contramão dos objetivos da mobilização comunitária, cujas formulações haviam 

chegado a cogitar a possibilidade da segregação dos adolescentes. Nas palavras de 

um dos representantes dos moradores do bairro de Capim Macio, “que eles sejam 

instalados em qualquer outro bairro, menos aqui” (TELEVISÃO CÂMARA, 2009). 

Frontalmente desconfortável com o desfecho da audiência, os representantes 

da comunidade resistem à decisão, agora com argumentos que se dirigem 

específica e criticamente ao caráter arbitrário pelo qual, segundo eles, o processo 

teria sido conduzido pelas representações do poder público, em especial o 

Judiciário.  

Diante daquela persistente animosidade, vaticinamos que, longe de se 

constituir um epílogo ideal para os adolescentes, a decisão prenunciava a abertura 

de um novo capítulo para a rejeição, dando continuidade a uma dramaturgia 

conflituosa que certamente elevar-se-ia de intensidade, tão logo se efetivasse a 

chegada ao bairro da indesejável vizinhança, radical e prematuramente alçada à 

condição aparentemente irreversível de outsiders (ELIAS e SCOTSON, 2000). 
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Em meio à antevisão dos adolescentes, elevados à condição de forasteiros, 

por não partilharem dos valores, modos de vida e status econômico daquela 

comunidade, o nosso estado de surpresa e perplexidade, até então mantido no 

âmbito das preocupações comunicacionais do jornalista, migra resoluta e 

integralmente para as pretensões formativas do educador.  

Este novo pertencimento nos conduz à assunção das formas transitivas e 

pronominais do verbo formar, que, segundo Nóvoa (2010, p. 22), “é sempre formar-

se”, dialética pela qual definimos o nosso investimento aproximativo à realidade dos 

abrigos e, correlativamente, a um novo debruce reflexivo em nossa história de vida, 

dessa vez em busca dos porquês do nosso inusitado interesse pelo tema.  

Iniciava-se, assim, uma caminhada para si; seguida de uma caminhada na 

direção do outro; com o objetivo de com ele caminhar. Nesse sentido, a jornada que 

daí se segue, primeiramente vasculha os meandros de nossa memória, a 

esquadrinhar em cada um de seus recantos a devida coerência para aquela espécie 

de chamamento. Especialmente este debruce nos apresenta a alguém que há algum 

tempo vinha se aproximando dos desafios presentemente assumidos: a nós 

mesmos. Nesse sentido, a configuração resultante enfatiza uma subjetividade 

historicizada no âmbito de uma memória consciente, muito embora algumas frestas 

tenham se aberto por entre sombras e recantos até então recalcados.  

Por sua vez, o debruce na direção do outro, a título de exploração ao tema, 

nos conduz ao encontro da literatura especializada; à análise da documentação 

temática; e ao ingresso na ambiência institucional de realização do serviço de 

acolhimento.  

Dessas incursões, advém a percepção da complexidade do fenômeno social 

da adolescência abrigada que, em síntese, se, de um lado, por força do texto 

judicial, posiciona-se como prioridade absoluta no âmbito das políticas públicas, por 

outro, na contingência da ação, define-se pela invisibilidade social dos abrigados; 

manutenção de estigmas e preconceitos históricos; persistentes práticas de 

recolhimento e segregação; constituição de identidades institucionalizadas; 

analfabetismo generalizado e evasão escolar; ausência de capacitação de 

educadores sociais; estrutura física e espacial inadequada aos propósitos de 

acolhimento dos adolescentes com dignidade e liberdade; e, finalmente, 

irresolutividade e inconsistência interventiva das políticas públicas no âmbito dos 
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fatores que conduzem os adolescentes ao abrigamento, configurando-se, o conjunto 

desses fatores, na revitimização dos acolhidos. 

Diante dessa realidade, tomamos a liberdade poética de utilizar aqui um 

lendário episódio atribuído ao Barão de Münchhausen, mais precisamente aquele 

em que o célebre personagem da literatura mundial consegue escapar do pântano 

que o tragava puxando-se a si pelos próprios cabelos, para simbolizar o 

protagonismo a ser construído por e com os adolescentes abrigados. Ou seja, não 

obstante os aspectos deterministas e improváveis dessa sequência mítica (LOWY, 

1987), ela, em nossa compreensão, revela-se a metáfora mais próxima dos desafios 

que se interpõem a esses indivíduos rumo à construção de uma vida digna. Frente 

ao abandono generalizado em que se encontram, é a si, “aos próprios cabelos”, a 

quem os adolescentes abrigados devem primariamente recorrer, se quiserem 

descobrir ou construir os meios de emersão do pântano em que se encontram, na 

ponta mais desfavorecida da escala social e econômica. 

Evidentemente não há aqui a ilusão determinista de que, no âmbito de uma 

posição tão desfavorecida, a emersão desses adolescentes ocorra exclusivamente a 

partir de seus esforços pessoais. Contudo, compreendemos ser, a partir deles, de 

sua pronúncia sobre si, sobre o outro e sobre o mundo, a ser considerada por uma 

escuta sensível, que certamente advirão às possibilidades de, com eles, 

compreendermos os modos de encaminhá-los na conquista da própria 

emancipação. Por isso, não é sem razão nem tampouco sem emoção a escolha 

deste estudo, que, como questão norteadora central, indaga pelos modos de 

acompanhar os adolescentes abrigados na formação de sua autonomia. 

Partimos do princípio de que a cultura institucional do abrigo de adolescentes 

transita do paradigma da situação irregular para o paradigma da proteção integral. 

Uma síntese histórica nos ajuda a compreender tal premissa.  

Do final da década de oitenta ao início dos anos noventa do século passado, 

a sociedade brasileira conquista um novo reordenamento jurídico voltado para a 

construção de uma cultura de direitos que perpassa por todos os setores da 

sociedade. No que diz respeito ao segmento da criança e do adolescente, as 

legislações até então existentes, fundamentadas na doutrina da situação irregular, 

passaram a ser questionadas diante do fracasso de programas e de políticas sociais 

que, ao confinar milhares de crianças e adolescentes sob o argumento de sua 

ressocialização, terminavam por inseri-las em verdadeiras escolas do crime, cujo 
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primeiro degrau se traduzia pela representação das vítimas de abandono, 

negligência e abusos na condição de culpados, delinquentes e marginais. 

De caráter mais punitivo do que educativo, essas legislações 

responsabilizavam o menor pela sua condição, e procurava respostas à complexa 

problemática desses indivíduos através da institucionalização, que tinha por objetivo 

“[...] ajustar os miseráveis para ficarem no seu devido lugar na sociedade e sem 

perturbá-la, sem se pensar, porém, na diminuição da miséria e das escandalosas 

injustiças que vitimavam essa população” (CNBB, 1987, p. 13). Segundo Souza 

Neto (2009, p. 258), “as práticas pedagógicas dessa concepção jurídica ampliaram 

as condições para o fortalecimento de uma Educação para a criminalidade”.  

Diante desse quadro, forças sociais, progressistas e humanitárias voltadas 

para a construção da democracia, liberdade e cidadania se uniram por todo o país, 

com o propósito da transformação dessa realidade. Nesse processo, a complexa 

condição do segmento infanto-juvenil brasileiro em situação de vulnerabilidade e 

risco social passou a ser problematizada tanto em suas práticas de confinamento, 

que focalizavam a pobreza como uma questão judicial e policial, quanto na ausência 

lacunar de estudos voltados para a compreensão das praticas sociais dessa 

população. Segundo Violante (1985, p. 190), tratava-se de compreender os 

“comportamentos de não submissão às condições que lhes eram impostas, as quais 

se espera que eles se adaptassem pela sujeição”. 

Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, em 13 

de julho de 1990, a população infanto-juvenil passa a ser considerada em especial 

situação de desenvolvimento e, por isso, com direito à proteção integral, uma 

medida que lhes favorece o legítimo lugar de protagonista de sua história.  

Diante da nova legislação, os conflitos com a lei e as práticas consideradas 

desviantes assumiram a condição de fenômenos socioculturais e, a partir de então, 

as crianças e os adolescentes, quando flagrados ou submetidos a condutas sociais 

ditas inadequadas, não estariam fora da cultura, mas dela fazendo a sua própria 

leitura. E, uma vez não aderindo passivamente às condições que lhes eram 

destinadas, estariam se dispondo ao mundo como ação divergente.  

Daí a necessidade de compreender essa realidade e suas práticas no cerne 

da cultura e das relações sociais que as configuram, tendo por princípio que tal 

conhecimento possa vir a ampliar o leque de alternativas socioeducativas que 
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particularizem os processos de formação e autoformação desse segmento da 

população.  

De acordo com Souza Neto (2009, p. 260), “essa compreensão nos permite 

afirmar que a criança e o adolescente são crianças e adolescentes; só são carentes 

abandonados ou delinquentes dentro das relações sociais estabelecidas”. Ou, em 

outras palavras, as crianças e os adolescentes que se encontram nas condições de 

precarização, vulnerabilidade e risco social não são o que são por um ato de 

vontade pessoal.  

Nessa perspectiva, o reordenamento político inaugurado pela Constituição 

Federal, de 1988, e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, passa a 

atribuir aos atores sociais família, comunidade, sociedade e poder público, a 

corresponsabilidade paritária pela defesa e garantia dos direitos humanos das 

crianças e adolescentes, dentre estes, com prioridade absoluta, aqueles que se 

encontram acolhidos em abrigos, à espera de iniciativas que lhes favoreçam a 

reintegração familiar ou, sendo tal reintegração impossibilitada, que lhes possibilitem 

constituir para si uma vida digna e socialmente responsável. 

Portanto, enquanto medida protetiva, o que se espera é que os abrigos 

possam se constituir uma conquista para a garantia integral dos direitos da 

população infanto-juvenil vitimizada por atos de violência, exploração e abusos, 

devendo se realizar como uma oportunidade imperdível para o desenvolvimento de 

seus acolhidos. Daí a assunção, neste estudo, da esperança de que essas 

instituições possam se recriar e reinventar modelos de novas comunidades, com a 

missão de se instituir genuinamente como um lugar de inclusão. 

A realização deste estudo ocorreu com a participação de onze adolescentes 

da Casa de Passagem III, abrigo objeto da rejeição comunitária. Juntos com os 

adolescentes foi desenvolvida uma experiência socioeducativa audiovisual, que, no 

conjunto de seus processos e procedimentos, propôs-se à integração entre o 

método (auto)biográfico, conforme o discutem Pineau (2010; 2006; 2005); Passeggi 

(2010; 2008); Delory-Momberger (2012; 2008; 2006); Josso (2010; 2008; 2004); e 

Bertaux (2010), e o método fílmico, conforme o sugerem Ramos (2003); 

Wohlgemuth (2005); e Comolli (2009). 

De acordo com Pineau (2010), a utilização das tecnologias audiovisuais 

renova a definição de escrita, possibilitando arquivar e posteriormente exibir e 

transmitir uma memória oral e visual, num processo que exige um importante 
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trabalho prévio de montagem, o qual o autor denomina de “escrita audiovisual”, 

quando destaca a sua capacidade estruturante.  

Nessa perspectiva, ao dispormos a modalidade de grafia audiovisual para que 

os adolescentes abrigados pudessem expressar o olhar pelo qual focalizavam a si, o 

outro e o meio sociocultural que os acolhia, investimos nas potencialidades desse 

exercício reflexivo com o intuito de compreender, do ponto de vista desses sujeitos, 

tanto as questões mais gerais envolvendo a condição socioeducativa que se realiza 

nestes espaços de acolhimento, quanto àquelas que, no decurso do 

desenvolvimento deste estudo, foram interpelando a própria experiência audiovisual 

enquanto um gênero narrativo (auto)biográfico, levando à formulação da tese de que 

a linguagem audiovisual é um potente artefato mobilizador de reflexões e 

autonomização de sujeitos em situação de analfabetismo e exclusão social. 

Nessa direção, como objetivo geral, propomos discutir as potencialidades da 

produção de videobiografias enquanto um dispositivo de pesquisa-ação-formação da 

adolescência abrigada. Neste estudo, o termo videobiografia assume o conjunto de 

registros audiovisuais produzidos por e com os adolescentes abrigados, em três 

fases distintas. Na primeira, trata-se da produção de rastros biográficos da vida dos 

adolescentes na ambiência institucional do abrigo; na segunda, do registro 

audiovisual das narrativas de vida por eles configuradas; e, na terceira, da exibição 

dessas narrativas, com a finalidade de acompanhar os adolescentes em exercícios 

reflexivos acerca de aspectos por eles narrados. 

Enquanto produção de rastros biográficos, a primeira fase se dispôs a 

focalizar a potencialidade da produção videobiográfica enquanto um dispositivo de 

pesquisa e de ação. Em termos de pesquisa, assume, como primeiro objetivo 

específico, interrogar as práticas culturais que demarcam a passagem dos 

adolescentes em abrigos institucionais; e, de ação, como segundo objetivo 

específico, identificar os modos de apropriação pelos adolescentes do espaço de 

criação audiovisual. 

Em termos de formação, no que diz respeito à produção de narrativas de vida 

e dos subsequentes exercícios reflexivos sobre elas, formulamos, como terceiro 

objetivo específico, interpelar as potencialidades da linguagem audiovisual enquanto 

um meio a partir do qual os adolescentes possam se autoconfigurar 

responsavelmente, na reinvenção de lugares e de outros mundos para si. 



23 
 

Uma vez que assumimos que uma tese tem a função de explicitar a gênese e 

os percursos pelos quais as questões do estudo foram sendo consolidadas, optamos 

por desvelar as bifurcações, trilhas, frestas e trilhos que se foram implicando na 

construção e reconstrução de nossos modos de olhar para o tema do acolhimento 

institucional de adolescentes.  

Decorre daí a decisão de aportar, neste relato, a descrição dos fatos, 

contextos, interações e personagens que se constituíram os nossos interlocutores 

nessa jornada de investigação. O intuito é fazer emergir a singularidade de uma 

caminhada que se fez encontro e diálogo em espaços, para muitos adolescentes, a 

última fronteira entre a construção de uma vida digna e os apelos das forças 

delinquenciais. 

Esta tese se estrutura através de sete capítulos e das considerações finais. 

No primeiro capítulo, - Convergências autobiográficas rumo à adolescência 

abrigada - em atenção aos princípios deontológicos da pesquisa (auto)biográfica, 

configuramos as experiências de vida e de formação que foram gradualmente nos 

aproximando dos desafios que presentemente nos impulsiona na direção do campo 

da adolescência abrigada. 

No segundo capítulo, - Ser adolescente na transitoriedade permanente dos 

acolhimentos institucionais - apresentamos uma síntese histórica da adolescência 

abrigada, indagando pelas práticas socioeducativas capazes de prover de sentidos e 

significados a temporalidade dos acolhimentos, contraditoriamente permanente, 

apesar de institucionalmente provisória. 

No terceiro capítulo, - A adolescência abrigada e os desafios da sociedade 

biográfica - situamos os fundamentos teóricos que apoiaram a observação do 

tempo-espaço de acolhimento institucional, contextualizando a jornada pela qual a 

integração entre os métodos (auto)biográfico e fílmico vêm se instituindo um 

movimento interdisciplinar que se volta para o uso dos meios audiovisuais como 

dispositivos de reflexão sobre si. 

No quarto capítulo, - Pesquisa qualitativa: caminho que se faz no caminhar - 

assumimos a metodologia de base qualitativa, por entendê-la parceira na invenção 

de um mundo pensado não somente em termos de verdade, mas também 

socialmente justo e humanamente desejável, advindo daí os mecanismos capazes 

de prover de flexibilidade, sensibilidade, imprevisibilidade e multirreferencialidade a 

observação das questões perspectivadas. 
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No quinto capítulo, - Olhares sobre as práticas culturais dos adolescentes 

abrigados - apresentamos os resultados do olhar etnográfico posto sobre o cotidiano 

do abrigo, quando foi possível sinalizar para alguns aspectos indicadores das 

práticas culturais dos adolescentes, em seus modos de habitar o espaço do 

acolhimento institucional observado. 

No sexto capítulo, - Por uma pedagogia do encontro no decurso do 

acolhimento institucional - descrevemos o percurso de apropriação dos meios 

audiovisuais pelos adolescentes, por eles utilizados criativamente para a expressão 

artística e uso da dimensão simbólica para falar de si, do outro e do mundo que os 

acolhe.  

No sétimo capítulo, - Adolescentes rumo a si: do plural ao singular – 

descrevemos o processo pelo qual os meios audiovisuais foram neste estudo 

subversivamente destituídos de sua condição de extensão do homem e 

posicionados como meio de reflexão dos adolescentes sobre si, na tentativa de 

acompanhá-los na tomada de consciência sobre suas vidas em devir. 

Assim, de um modo geral, a configuração que estrutura este relato descreve 

as etapas de exploração, decisão e descoberta das questões subjacentes ao 

fenômeno da adolescência abrigada, envolvendo a preocupação de pensar, em 

termos emancipatórios, a produção e análise do processo videobiográfico como 

dispositivo de pesquisa-ação-formação dessa população. 
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2 CONVERGÊNCIAS AUTOBIOGRÁFICAS RUMO À ADOLESCÊNCIA 

ABRIGADA 

 

 

Hoje sabemos que as nossas trajetórias de vida pessoais e 
coletivas (...) os valores, as crenças e os prejuízos que 
transportam são a prova íntima do nosso conhecimento, sem 
os quais as nossas investigações laboratoriais ou de arquivo, 
os nossos cálculos ou nossos trabalhos de campo 
constituiriam um emaranhado de diligências absurdas sem fio 
nem pavio.  

(Boaventura de Souza Santos) 

 

Ao discorrer sobre os processos e procedimentos metodológicos implicados 

na investigação qualitativa em educação, Bogdan e Biklen (1984, p. 85) sugerem 

que “a agenda de um investigador desenvolve-se a partir de várias fontes”. Numas 

vezes, dizem os autores, as motivações advêm de oportunidades acidentais e 

acontecimentos aleatórios; noutras, do despertar de uma ideia. Por vezes, as 

motivações estariam previamente incrustadas na própria biografia do pesquisador. 

Ou, ainda, poderiam ocorrer do encontro com algum material que lhe desperte a 

curiosidade. Em nosso caso, pode-se falar, a princípio, da exposição casual ao 

drama da adolescência abrigada, pela via da mídia jornalística.  

Em meados de abril do ano de 2009, estávamos a vivenciar o nosso mundo 

comum, às voltas com atividades profissionais corriqueiras - docência nos cursos de 

comunicação social de uma universidade privada e, paralelamente, prestação de 

serviços de roteirização e produção de vídeos publicitários e eleitorais, além de 

documentários audiovisuais em geral -, quando a notícia da rejeição comunitária ao 

abrigo de adolescentes se foi instalando primeiramente no âmbito das nossas 

preocupações jornalísticas e, a seguir, no rumo das pretensões formativas do 

educador, num percurso que nos levou ao encontro desse outro, socialmente 

excluído, a fim de contribuir para a transformação de suas realidades. 

Frente à necessidade de angariar os sentimentos de integridade e 

autenticidade junto à comunidade para a qual resolutamente nos dirigíamos, 

ingressamos numa caminhada não apenas em busca dos conhecimentos já 

sistematizados sobre o assunto, orientados pelo desejo de informação e apropriação 

de saberes em torno do tema. Igualmente caminhamos rumo a si, a reunir 

fragmentos de uma espécie de autoretrato pelo qual pudéssemos, a partir de 
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referenciais, fossem eles teóricos, experienciais ou ideológicos, compreender a 

sensibilização pelo drama dos adolescentes, compreender, enfim, que se passava 

conosco. Essa busca fez sentido nas palavras de Josso (2010): 

 
Fica-se extremamente surpreendido ao constatar que não há 
processo científico ou escolha de objeto teórico que não seja 
sustentado por uma dimensão afetiva, na maioria dos casos 
associada a uma lógica biográfica articulada a um contexto 
sociocultural e histórico (JOSSO, 2010, p. 127). 

 

O que fazer com aquele sentimento que se nos foi apossando gradual, mas 

integral e resolutamente na direção daquela temática? Por que tal caminhada se 

fazia tão urgente e necessária naquele momento de nossa formação acadêmica? 

Aquela tempestade de sentimentos, dúvidas e inseguranças carecia de acomodação 

no contexto de nossas experiências, uma vez que, da forma como sentíamos, não 

se tratava tão somente de um impulso movido pela inegável relevância social do 

tema.  

Daí que, mesmo antes de superadas todas as resistências e reticências que 

se interpunham à uma ação mais consequente, passamos a enveredar por trilhas 

reflexivas que nos conduzissem à racionalização daquele chamado, o que 

significava, em nossa perspectiva, lançarmo-nos ao garimpo compreensivo de nossa 

subjetividade, com o objetivo de configurar uma historicidade que dimensionasse o 

lugar da temática em nossa história de vida, sobretudo na dimensão de nosso 

percurso de formação. 

Nessa direção, faz-se bastante representativo iniciar este relato com um fato 

ocorrido recentemente, quando nos deparamos com aspectos simbólicos que, 

diretamente das narrativas do outro, se assemelham ao nosso próprio trajeto de 

autoformação, quando tematizado no interesse pela adolescência abrigada. Por 

aspectos simbólicos, compreendamos, com Josso (2010, p. 42), os acontecimentos 

e ocorrências a partir dos quais somos capazes de assumir a atitude compreensiva, 

assim explicitada pela autora: “a propósito desta história, aqui tem a minha”.  

Referimo-nos especialmente ao relato da professora Elenice Cammarosano 

(2013), tematizado em seu ingresso no campo da formação não formal do sistema 

prisional, um trajeto que se nos apresenta, em algumas de suas dimensões, análogo 

à nossa própria caminhada na direção da socioeducação de adolescentes em 

abrigos institucionais.  
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Durante a conferência de abertura do primeiro curso de especialização 

destinado a educadores sociais do sistema prisional do estado do Rio Grande do 

Norte, do qual integramos o corpo docente, a professora sugere que, para estar em 

lugares como esses, “é preciso, antes, responder a três questões: quem sou eu, a 

quê vim e quem é esse outro para o qual nos disponibilizamos como mediador da 

sua formação, em circunstâncias tão adversas”. E assim, a partir desses três eixos, 

a professora passa a estruturar o relato das experiências que a deslocaram 

radicalmente da zona de conforto em que se encontrava na condição de 

pesquisadora e formadora de formadores e a conduziram aos complexos espaços 

de formação e educação de apenados.  

Em princípio, quando indagada sobre as razões para tamanho 

redirecionamento, sem uma resposta conclusiva para o “quem sou eu” da nova 

situação, a professora quase sempre acionava o outro da educação que havia em si, 

a quem atribuía à responsabilidade de ir para os espaços onde comumente os 

demais colegas não estariam. Ou, de outra forma, quando instada ao relato de sua 

jornada naquela direção, prontamente o iniciava pelo momento em que foi exposta à 

informação jornalística de que a igreja e a escola haviam sido os únicos espaços 

não vandalizados pelos prisioneiros, durante uma rebelião em determinado cárcere 

da cidade de São Paulo.  

Segundo a professora, este fato lhe havia suscitado uma compulsiva 

curiosidade por esse outro que, em circunstâncias tão espetaculares de tensão e 

extrema periculosidade, havia posicionado a escola no mesmo patamar de suas 

crenças mais sagradas. E, assim, somente oito anos após uma consolidada carreira 

de educadora e pesquisadora em espaços prisionais, finalmente a professora 

configura para si os significados e sentidos daquela escolha, inusitadamente 

instalados na memória inconsciente de uma história de vida paradoxalmente 

marcada pela extrema proteção familiar.  

Em termos análogos, assim como para a professora, o nosso encontro com o 

tempo-espaço de institucionalização dos adolescentes decorria igualmente da 

exposição a uma notícia midiática. Assim como o foi para a professora, tivemos 

similarmente dificuldades em compreender o impulso que, vetorizado por situação 

tão efêmera quanto uma informação jornalística, havia, no entanto, nos lançado 

incontornavelmente num percurso inédito em nossa formação profissional e trajetória 
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educacional. E, assim como a professora, também fomos investigar em nossa 

história de vida as razões para tal emergência.  

Muito provavelmente as teorias da inconsciência humana - a exemplo da 

configuração compreensiva de si realizada pela professora - teriam nos ajudado a 

explicar de outra forma a historicidade que aqui iremos assumir acerca do nosso 

ingresso na trama da adolescência abrigada. De fato, por ocasião da lida com a 

realidade daquela adolescência, percebemos que cenários, personagens, situações 

e acontecimentos de nossa história pessoal, familiar e libidinal, uma vez despertos 

de recantos esquecidos de nossa memória, estabeleciam ecos, conexões e 

sincronia empática com muitas das dores e alegrias relatadas pelos jovens 

participantes do estudo.  

Contudo, uma vez que tal memória se fez presente sem maiores sofrimentos, 

compreendíamos que tais recordações tão-somente atestavam, em nós, uma 

verdade narrativa pela qual vínhamos, há algum tempo, atribuindo aos seres de 

crença e oportunidade que se intercruzaram em nosso caminho, a cicratização dos 

sofrimentos em muito assemelhados aos que literalmente desfilaram diante de 

nossas lentes. Daí que, sem polemizar com uma inconsciência supostamente com a 

última palavra, preferimos assumir, no âmbito de nossa memória imediata, 

operatória e valorativa, o percurso que nos encaminhou ao tema da adolescência 

abrigada.  

Inspirados, então, pelas mesmas indagações da professora - quem sou eu, a 

quê vim e quem é esse outro –, passamos a configurar brevemente as experiências 

de nossa história de formação formal e não formal que, em nossa percepção, vieram 

cumulativamente se constituindo nos passos que nos conduziram ao tema da 

adolescência abrigada. A ideia é que possamos evidenciar, no âmbito dessas 

experiências, as habilidades e competências, a partir das quais, acreditamos poder 

contribuir para munir de sentido e significado o tempo-espaço de permanência dos 

adolescentes nos abrigos institucionais.  

No percurso que efetivamos rumo a si, inspiramo-nos nas premissas de Josso 

(2010), quando a autora sugere que este tipo de busca abarca todas as abordagens 

empreendidas para o aprofundamento do conhecimento de si, podendo ser realizada 

por meio de um trabalho solitário em torno das diversas e múltiplas confrontações 

que o cotidiano nos oferece.  
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As histórias de vida, ao longo da existência, põem em cena 
peregrinações para que o autor se sinta e viva ligado a outrem. 
Essa itinerância exprime bem as evoluções dos nossos centros 
de interesse, a evolução no sentido que damos à nossa 
existência, mas exprime também igualmente explorações 
reiteradas que fazemos de nossas necessidades e dos nossos 
desejos. Essa relativa inconstância em nossos agrupamentos 
caminha junto com errâncias inevitavelmente associadas à 
nossa busca de si (ibid., p. 124). 

   

Estabelecemos deliberadamente o início dessa trama no ano de 1998, 

quando assumimos o cargo de Coordenação e Orientação dos Trabalhos de 

Conclusão do Curso de Publicidade e Propaganda de uma universidade privada. 

Nessa condição, e no contexto daquela formação graduada, logo percebemos a 

necessidade de discutir a função social da atividade publicitária, problematizando-a 

no âmbito do paradoxo entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento social.  

A propósito, faz-se necessário comentar que, antes da assunção daquele 

novo cargo, estivemos exclusivamente comprometidos, de um lado, com o interesse 

público que legitima a atividade profissional jornalística e, de outro, com a linguagem 

propagandística posta a serviço de partidos políticos progressistas, nomeadamente 

aqueles que a tradição político-partidária situa – situava? - nas fronteiras do 

socialismo de esquerda. 

Portanto, a nossa predisposição para instaurar a crítica à atividade publicitária 

no contexto daquela formação graduada decorria privilegiadamente da percepção 

experiencial em torno da fragilidade ética pela qual, sobretudo os setores mais 

tradicionais desse campo social animavam os seus rituais criativos, raramente 

dispensando atenção ao equilíbrio entre qualidade humana e quantidade capital, 

tendendo hegemonicamente para a última opção. 

Em nossa compreensão, tal realidade, dita mercadológica, sempre à espreita 

dos futuros profissionais, apresentava-se, no âmbito daquela formação graduada, 

como possibilidade de problematização e aquisição de uma nova consciência, frente 

à tensão dialética entre ser individual e ser coletivo. Mas, o que fazer diante de uma 

atividade profissional que, não obstante o fascínio pelos aspectos simbólicos de sua 

linguagem, se nos apresentava como um processo humanamente embrutecedor, ao 

comprometer-se intrinsecamente com o ter em detrimento do ser? 

O encontro com as premissas socioeducativas de Josso (2010, p. 39), 

segundo as quais remodelamos nossos comportamentos socioculturais apreendidos 
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por meio de esquemas relacionais de base sempre que encontramos personalidades 

que nos surpreendem na redefinição desses esquemas, nos ajudaram, no decurso 

desse debruce sobre nossas experiências, a compreender o dispositivo pedagógico 

pelo qual, àquela época, intuitivamente, propomos aos alunos de publicidade e 

propaganda, tanto no âmbito da problematização das implicações éticas da atividade 

publicitária enquanto um artefato de interesse humano, quanto no âmbito dos 

exercícios práticos que instaurassem nos futuros profissionais o desequilíbrio em 

suas concepções de que era incompatível à publicidade e propaganda a 

equivalência entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. 

Nesse sentido, desafiamos os alunos a corresponder às provocações 

sociológicas de Frei Betto (2000), cuja crítica à atividade profissional da publicidade 

e propaganda, primeiramente problematizava os esquemas de base de produção 

das mensagens persuasivas, segundo o autor, ideologicamente estruturadas em 

torno dos sete pecados capitais: soberba, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e 

luxúria, para, em seguida, provocar os agentes criativos desse campo profissional ao 

desafio da realização de contrapropagandas, pelo autor definidas como o processo 

de convencimento persuasivo não em torno dos pecados, mas, sim, de seus 

antônimos.  

De acordo com essa subversão conceitual das mensagens publicitárias e 

propagandísticas, a soberba seria substituída pela humildade; a inveja, pelo 

despojamento; a ira, pela tolerância; a preguiça, pelo serviço; a avareza, pela 

partilha; a gula, pela sobriedade; e, finalmente, a luxúria, pelo amor. 

Desafiados nos esquemas relacionais de base pelos quais haviam 

desenvolvido suas próprias identidades sociais enquanto atores da sociedade de 

consumo e, correlativamente, enquanto futuros agentes de um campo 

fundamentalmente implicado com a lucratividade econômica, os concluintes, após 

vivenciarem a superação das dificuldades impostas pelos exercícios acadêmicos da 

produção de contrapropagandas, passaram a aportar, em suas defesas de trabalho 

de final de curso, proposições criativas que se utilizavam de todas as técnicas e 

tecnologias da linguagem publicitária, mas direcionando-as aos objetivos de 

desenvolver empreendimentos implicados com temáticas mais propriamente ligadas 

a conflitos sociais e humanos.  

E assim, pelos próximos sete anos consecutivos, e aqui falamos apenas do 

período de nossa permanência na função de orientador desses trabalhos, foram 
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produzidas campanhas publicitárias completas para empreendimentos do terceiro 

setor e de órgãos públicos, cujas missões institucionais se estruturavam em torno da 

minimização das mais variadas formas de sofrimento humano.  

No decurso desta caminhada compreensiva de si, ressalvamos que o 

reencontro com esses trabalhos redimensionaram, à luz de nossos valores atuais, a 

implicação profissional, o investimento emocional e saberes adquiridos, de modo 

que, presentemente, podemos lhes atribuir, individual e coletivamente, cumulativa e 

qualitativamente, a condição de passos graduais que nos conduziram aos desafios 

socioeducacionais que na atualidade nos propomos no âmbito da adolescência 

abrigada.  

Em 1999, foram produzidas campanhas publicitárias para a Casa de Apoio a 

Crianças com Câncer; o Instituto de Educação e Reabilitação dos Cegos do RN – 

IERC; e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. Em 2000, para a 

Chácara Renascer – centro de tratamento especializado em dependência química - 

e para o Instituto Juvino Barreto - instituição de amparo ao idoso. Em 2001, foi à vez 

da FUNDAC – Fundação Estadual da Criança e do Adolescente. Em 2002, da 

Associação de Orientação aos Deficientes – ADOTE - e do Centro de Saúde 

Auditiva – SUVAG. Em 2003, o Avesso Cluber – casa noturna focada no público 

GLS – Gay, Lésbicas e Simpatizantes - e o Fórum Engenho dos Sonhos de 

Combate à Pobreza. Em 2004, a Histofaria Teatral, projeto social de resgate à 

cidadania de jovens da comunidade Passo da Pátria. Em 2005, a Associação dos 

Deficientes Visuais do RN e o Hospital Infantil Varela Santiago. E, finalmente, em 

2006, a Liga Norteriograndense contra o Câncer. 

O distanciamento temporal pôs em revista os afetos que nos perpassaram no 

decurso de desenvolvimento de cada um desses trabalhos, posicionando em lugar 

de destaque a capacidade de experimentar sentimentos de amizade, camaradagem, 

compaixão e solicitude pelo outro, mesmo que ele não faça parte de nossa família, 

nem tampouco pertença ao nosso grupo de proximidade. De acordo com Josso 

(2010), essa capacidade de experimentar um sentimento afetuoso, compassivo e 

compreensivo para com os nossos “irmãos” e “irmãs” em humanidade, fundamenta a 

nossa capacidade para desenvolver uma alteridade solidária e autenticamente 

respeitadora.  

Nesse mesmo período, ainda no âmbito de nossa formação formal, dessa vez 

na condição de orientador de trabalhos de conclusão do Curso de Jornalismo, da 
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mesma universidade privada, acompanhamos, no ano de 2005, a realização do 

projeto “O outro lado do câncer: experiência de uma vida transformada”, no qual a 

aluna concluinte dessa habilitação da comunicação social se propôs a transformar 

em livro-reportagem as próprias reflexões sobre os dezoito meses de sua história de 

vida, tematizada pela experiência pessoal do diagnóstico, tratamento e cura de 

câncer. Em conclusões parciais, a autora avalia as implicações desse estudo em 

sua vida. 

 
Costumo ressaltar que não sobrou quase nada da “Débora 
antes”. Precisaria fazer uma análise (e pretendo) para tentar 
descobrir se essa “Débora hoje” não existia de fato ou se 
simplesmente ainda não tinha sido explorada. Tenho a 
sensação de que a segunda hipótese é a mais correta porque 
sinto que os valores ainda não tinham passado por 
transformações por falta de força (SOUZA, 2004, p.105). 

 

No ano seguinte, em 2006, igualmente na condição de orientador do projeto 

“Além dos corpos: história de vida e prostituição”, no âmbito da mesma formação 

graduada em Jornalismo, acompanhamos a produção de relatos autobiográficos 

audiovisuais de prostitutas, com o intuito de compreender, do ponto de vista das 

entrevistadas-narradoras, a trajetória que as encaminhou à profissão do sexo. Os 

alunos autores do trabalho também fizeram considerações acerca da experiência: 

 
Para usar algo familiar a este trabalho, podemos dizer que este 
esforço de iniciação científica foi, sem sombra de dúvidas, um 
“momento-charneira” na vida dos pesquisadores. Isso porque, 
não só permitiu a estes o vislumbre de novos horizontes além 
das paredes acadêmicas, como os forçou a seguir pelas 
veredas do complexo e subjetivo processo de formação 
humana de si mesmo e do outro (MONTENEGRO; CRUZ, 
2005, p.105).    

 

No ano de 2007, dessa vez no âmbito da educação não formal, um de nossos 

alunos de publicidade e propaganda, usuário de drogas, nos surpreende ao solicitar 

que o acompanhássemos durante o período de sua internação numa clínica 

especializada em tratamento de dependência química. Na ocasião, na tentativa de 

atuar para além dos limites emocionais do vínculo que o fazia solicitar a nossa 

presença, tivemos a iniciativa de lhe propor uma escrita memorialística. Movidos 

bem mais pela compaixão do que pela segurança num conhecimento fundado em 
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processos de mediação biográfica de indivíduos naquelas circunstâncias, apoiamo-

nos, contudo, nas orientações de Josso (2004). 

Para a autora, ao colocarmos em uma narrativa a evolução de um diálogo 

interior, possibilitamos a descoberta das recordações-referências que, no tempo 

presente, tendem a enriquecer o nosso conhecimento de si. Nesses termos, a ideia 

seria acompanhar o aluno no processo de historicização de uma subjetividade que 

lhe provesse de coerência a seguinte indagação: o que me fez chegar a esta 

situação?  

A escritura dessas memórias, no formato espontâneo de “diário”, contou com 

o nosso acompanhamento durante aproximadamente dois meses. Limitávamos a ler 

os registros do aluno e, logo após, abordar, dentre os aspectos por ele relatados, 

aqueles pelos quais pudéssemos com ele caminhar rumo à problematização da 

qualidade de sua participação nas ocorrências por ele narradas, à luz das 

modalidades de experiências de vida, distintamente categorizadas por Josso (2004, 

p. 51) da seguinte forma: a) “ter experiências” – viver situações e acontecimentos 

significativos sem tê-los provocado; b) “fazer experiências” – viver situações e 

acontecimentos intencional e deliberadamente provocados; c) “pensar as 

experiências” – debruçar-se reflexivamente sobre as modalidades anteriores.  

Acreditávamos, assim, contribuir para desenvolver no aluno a 

responsabilização pelos fatos que o conduziram à drogadição e, decorrentemente, à 

sua internação, o que, em outros termos, significava a possibilidade de uma tomada 

de consciência frente à sua dependência química. Até onde nos foi possível 

caminhar nesse processo de coinvestimento compreensivo, a experiência 

consolidara, em nós, a percepção de que os relatos de vida se constituíam 

dispositivos potenciais de ressignificação de seus autores, mesmo em situações tão 

extremas como aquela. Especificamente no caso deste aluno, os procedimentos 

narrativos o encaminhavam para a constituição de uma memória coesa, o que não 

significava necessariamente verdadeira, mas que, para ele, passava a prover de 

sentido uma vida perpassada pela drogadição. 

Paralelamente aos mergulhos nessa diversidade humana e social pela via 

acadêmica, somaram-se as experiências diretamente relacionadas à nossa atuação 

jornalística. Do lugar estratégico que ocupamos no fluxograma de produção da 

notícia, distribuíamos as pautas entre os repórteres e, em seguida, os 
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acompanhávamos no processo de transformação dos acontecimentos investigados 

em textos jornalísticos.  

Nesse percurso, sempre que interpretávamos um assunto merecedor de 

maior destaque e repercussão na sociedade, buscávamos, através de angulações 

mais sociológicas ou políticas, reverberar o tema na “Coluna do Editor”, à época, um 

espaço estritamente opinativo, disponibilizado pelo jornal Tribuna do Norte aos seus 

editores.  

Nesse contexto, precisamente no dia 09 de janeiro do ano de 2000, deu-se o 

nosso primeiro encontro com a adolescência abrigada, mais precisamente através 

da matéria jornalística que abordava o fenômeno do aumento da prostituição infantil 

no município de Natal, atribuído às jovens que se encontravam em medida protetiva 

nas Casas de Passagem locais.  

Algumas declarações, constituintes da matéria “Meninas e famílias têm que 

ser trabalhadas”, nos chamaram especial atenção: a) “a nossa preocupação é a 

pressa em devolver as crianças às suas famílias, porque existem pais e pais”; b) “as 

autoridades, para ajudar às meninas prostituídas, devem fazer valer a rede de 

assistência social”; c) “os sonhos juvenis impulsionam a busca pela venda do corpo”; 

d) “sem o referencial da prostituição, essas meninas ficam ainda mais perdidas” 

(TRIBUNA DO NORTE, 2000). 

Posicionadas como atos dramáticos de um enredo trágico, tais sentenças 

configuravam uma sequência cuja tessitura perpassava pela omissão dos principais 

atores sociais estatutariamente corresponsáveis pela problemática na qual aquelas 

meninas se inseriam. Senão, vejamos: a partir do esgarçamento dos vínculos 

familiares, alguns irremediavelmente rompidos, e, na ausência de uma rede 

socioassistencial que, de fato, as protegessem e as encaminhassem a uma inserção 

social digna, a alternativa encontrada por aquelas meninas para a realização de 

suas necessidades materiais e simbólicas passa a ser a prostituição, cujos valores 

tornam-se estruturantes de suas identidades sociais.  

À época, na condição de jornalista, cobramos do Poder Público, as medidas 

pontuais e imediatas que resultassem na punição dos exploradores daquela 

juventude em tão radical condição de desprovimento. Mais que isso, através da 

coluna de opinião que nos era disponibilizada para assumirmos posição sobre os 

temas noticiados, incitamos a sociedade ao aprofundamento e à discussão de um 

fenômeno que, “não obstante a punição dos agentes diretamente envolvidos nessa 
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predatória caça à infância alheia é responsabilidade de cada um de nós” (TRIBUNA 

DO NORTE, 2000). E, assim, por algum tempo, mais especialmente durante os 

períodos de orientação de trabalhos acadêmicos, a cada encontro com temáticas 

afins, o assunto teria, em diferentes dimensões, aflorado em nosso espírito.  

Contudo, aos poucos, levados pelo esgarçamento do contato com a temática, 

chegamos ao mais completo esquecimento e, sem qualquer constrangimento, à 

quase indiferença pelo assunto. Isso até sermos novamente arrebatados pela notícia 

da rejeição ao abrigo de adolescentes, que, em nossa história de formação, 

posiciona-se como um divisor de águas. Se, de um lado, uma margem nos 

conduzira numa caminhada retrospectiva para si, a fim de acomodar o tema em 

nossa história de vida, a outra, prospectivamente, no encaminha na direção do 

outro, ao garimpo de elementos que prioritariamente esclarecessem modos de 

acompanhar os adolescentes abrigados na formação de sua autonomia.  

Ao objetivar assim as nossas inquietações, instituímos outra qualidade 

relativamente ao debruce reflexivo que vínhamos realizando, que já não se tratava 

tão somente de situar a emergência do tema em nossa trajetória de formação, mas, 

correlativamente, de identificar, nessa trajetória, as eventuais experiências passíveis 

de inspirar estratégias de formação e ação na realidade singular da instituição 

abrigo. É certo que, no decurso dessas reflexões, alguns fatores se iam constituindo 

lentes parcializadas, sobretudo quando confluíam na direção de interesses 

anteriormente suscitados em nossa trajetória de formação. 

Nessa direção, o encontro mais notório se deu com o lugar socioeducativo 

atribuído às histórias de vida no âmbito do serviço de acolhimento dos adolescentes, 

conforme as normas regulamentares que orientam este serviço (BRASIL, 2009). 

Contudo, não sabíamos, àquela ocasião, como tais práticas eram efetivadas nessas 

instituições, uma vez que o documento regulamentar apontava vagamente para a 

produção de registros fotográficos dos momentos significativos da vida dos 

acolhidos na ambiência institucional, sem aportar indícios de uma atividade 

deliberadamente dialógica e sistematizada no contexto de uma socioeducação. 

Não obstante a ausência de elementos mais esclarecedores, a sinalização 

para o manuseio das histórias de vida através de recursos fotográficos soma-se à 

constatação do alto índice de analfabetismo entre os adolescentes acolhidos, 

conduzindo-nos na direção de um fenômeno observado durante o curso de 

“Iniciação à Produção de Vídeo Digital”, de abordagem biográfica, ofertado no ano 
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de 2009, pelo SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio 

Grande do Norte.  

Enquanto docente, lecionamos as disciplinas “Biografia Audiovisual” e 

“Roteiro Autobiográfico”, contabilizando a produção de seis narrativas de vida 

audiovisuais, cuja experiência, na avaliação de cada um dos alunos, de 16 a 68 

anos, caracterizou-se pela oportunidade de ressignificar aspectos de suas 

experiências de vidas. Segundo eles, os processos de tematização, evocação, 

reflexão e sistematização dos fatos, personagens e acontecimentos marcantes de 

seus trajetos pessoais, primeiramente na forma de roteiros audiovisuais e, em 

seguida, no decurso das produções em vídeo dessas narrativas, desvelaram 

contornos até então insuspeitos e transformadores de suas experiências de si. 

Em nossa percepção, especialmente a fase de edição das narrativas em 

vídeo proporcionaria um inusitado estranhamento de si em seus autores, a partir da 

experiência de ver-se tecnicamente reproduzido, em ação e em narração. Tal 

inquietude interior possibilitada pela via da tecnologia audiovisual despertaria a 

intuição de que ali havia um espaço ainda pouco explorado pelas abordagens 

autobiográficas nos processos de reflexão dos sujeitos sobre si. Ademais, conforme 

observáramos, diante dos diversificados níveis de escolarização dos alunos 

participantes daquele curso, a experiência poderia ser replicada, inclusive por 

autores sem acesso à linguagem canônica escrita.  

Em síntese, os procedimentos práticos e teóricos envolvidos nas atividades 

de ensino e acompanhamento das produções das narrativas de si videográficas 

indiciaram a percepção de que a articulação entre os preceitos teórico-

metodológicos das histórias de vida em formação e os do método fílmico 

possibilitaria, de um lado, trabalhar com sujeitos limitados à cultura oral e gestual, 

instando-os a grafar as suas narrativas de vida para posteriormente sobre elas 

refletir na perspectiva de projetos de conscientização, e, de outro, discutir a 

produção de narrativas de vida audiovisuais como gênero narrativo autobiográfico e 

artefato de pesquisa-ação-formação. 

Uma vez encerrado provisoriamente o debruce em torno de nossas 

experiências de vida, quando nos foi possível acomodar o tema da adolescência 

abrigada na configuração de um enredo pelo qual já vínhamos gradualmente nos 

aproximando das problemáticas mais diretamente relacionadas às diversas formas 

do sofrimento humano, pela via da educação e da comunicação social, mobilizamo-
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nos, em seguida, na busca de um conhecimento ou do “real”. Segundo Josso (2010, 

p. 125), “essa busca, orientada pelo desejo de se informar sobre e/ou de se 

apropriar dos saberes construídos, apoia-se nas fontes das ciências do humano, das 

ciências da natureza e de numerosos saberes não científicos”.  
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3 SER ADOLESCENTE NA TRANSITORIEDADE PERMANENTE DOS 

ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS 

  

 
Enquanto houver uma criança ou adolescente sem as 
condições mínimas de existência, não teremos condições de 
nos encarar uns aos outros com a tranquilidade dos que 
estão em paz com sua consciência. Vivemos hoje a situação 
de escândalo de negar condições de humanidade àqueles 
que só podem existir com o nosso amor. 

(Herbert de Souza) 

 

 

Sancionado pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente representa um marco na história da infância e da adolescência, 

tendo sido celebrado em nosso país como uma vitória contra a exploração e o 

autoritarismo. Apesar de indistintamente dirigido a todos os indivíduos de faixa etária 

entre zero e dezoito anos, é nos contextos de vulnerabilidade social e risco que se 

observam as possibilidades de maior impacto dos pressupostos legais deste 

documento, que, na atualidade, estabelece os parâmetros para a judicialização dos 

conflitos sociais das crianças e dos adolescentes, em especial daqueles cujos 

direitos forem violados ou estiverem sob a ameaça de violação.  

Por judicialização dos conflitos sociais, compreendamos, com Esteves (2004), 

o processo pelo qual os indivíduos buscam a efetivação de seus direitos humanos, 

sociais e políticos, seja através da ação coletiva de sindicatos e organizações não 

governamentais, seja pela ação individual do próprio cidadão, cuja tomada de 

consciência em torno das questões que lhes afetam socialmente os levam a exigir 

um posicionamento do Poder Judiciário.  

Assim, a exemplo da educação, que, amparada por diretrizes, princípios e 

normas, é definida como um direito fundamental pela atual Constituição Federal de 

1988, o serviço mais restrito de acolhimento à infância e adolescência desvalida é 

igualmente amparado por instrumental jurídico de base, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que, ao reconhecer a condição especial de desenvolvimento das 

crianças e dos adolescentes, determina que eles sejam providos de proteção 

integral, sob a defesa e garantia do conjunto da sociedade – família, comunidade, 

sociedade e poder público (BRASIL, 1990). 
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A gênese desse processo no Brasil localiza-se nas iniciativas assistenciais 

que no período colonial fizeram frente ao fenômeno do infanticídio; a seguir, avança, 

na história mais recente do país, na direção da persistente estigmatização da 

infância e juventude pobres; e, finalmente, chega aos dias atuais, com a elevação 

das crianças e dos adolescentes à condição positivada de cidadãos, uma trajetória 

que, de modo mais amplo, acompanha o processo de conquista, pela sociedade, 

dos direitos civis, no século XVIII, dos políticos, no século XIX, e, dos sociais, no 

século XX. 

Uma breve incursão histórica nesse processo explicaria o otimismo 

relativamente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo texto, ao substituir o 

paradigma irregular anterior pelo atual paradigma da proteção integral, institui os 

termos judiciais que orientam e regulamentam a destituição das tradicionais práticas 

de recolhimento pelas de acolhimento digno, afetivo e genuinamente voltado para o 

desenvolvimento humano dos usuários desse tipo de serviço.  

 

3.1  DO RECOLHIMENTO AO ACOLHIMENTO: TEXTOS EM TRANSIÇÃO 

 

Segundo Rizzini (2004), as práticas de internação de crianças e adolescentes 

estão presentes na história do Brasil desde o período colonial, quando os jesuítas, 

então os responsáveis pela educação da população, em especial a dos curumins e 

órfãos vindos de Portugal, criam as Casas de Muchachos (1500 – 1553), custeadas 

pela Coroa Portuguesa, com o objetivo da aculturação dos índios.  

Igualmente, para Marcílio (1998), a assistência à juventude brasileira 

desvalida tem início no ano de 1549, com as atividades de conversão das crianças e 

dos adolescentes pelos jesuítas da Companhia de Jesus que, através de orações e 

leituras, procuravam imprimir nos jovens “gentios” a doutrina do trabalho sem 

contestações.  

Denominada por esta autora de “caritativa”, essa fase, que se estende até 

meados do século XIX, caracteriza-se pelas atividades assistencialistas de famílias 

afortunadas que, ao adotarem as crianças e os adolescentes como “filhos de 

criação”, além de não lhes estenderem os mesmos direitos e regalias destinados 

aos “filhos de sangue”, ainda os responsabilizavam e deles cobram a realização de 

afazeres domésticos em troca de moradia e alimento.  
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Nessa fase, registra-se ainda o acolhimento de recém-nascidos pelas Santas 

Casas de Misericórdia que, através das Rodas dos Expostos, buscavam a redução 

do número de infanticídios e abortos induzidos, ao salvaguardar a honra das famílias 

em casos de gravidez fora dos padrões sociais da época.  

Nesse ínterim, as mudanças sociais mais amplas, dentre elas, a abolição da 

escravatura, a queda da Monarquia, o distanciamento entre a Igreja e o Estado e a 

quebra do monopólio religioso na assistência social põem fim à fase caritativa, 

dando início à fase “filantrópica”, que vai do século XIX até meados da década de 

sessenta do século passado. O cenário aqui é o de exclusão social de específicas 

camadas da população – índios, imigrantes e negros recém-libertos - que, alijados 

do crescimento da indústria, comércio e mercado de serviços da época, passam a 

vivenciar experiências de rualização, conjuntamente com suas proles, crianças e 

adolescentes. (MARCÍLIO, 1998). 

Nesse contexto, o regime democrático oriundo da proclamação da República 

inaugura uma nova concepção de assistência, voltando-se para a reintegração 

social dos “desajustados” através de ações assistencialistas que intencionam não 

apenas a cura da alma, mas também a do corpo, a serem realizadas por instituições 

de caráter privado e religioso especializadas na reclusão e internação de crianças e 

adolescentes. Segundo Brant de Carvalho (1993, p. 13), essas instituições visavam 

“corrigir, disciplinar e reformar um contingente que não se ajustava aos padrões de 

conduta da época”.  

O autor nos informa ainda que, até meados dos anos vinte do século 

passado, o Estado pouco havia participado dessas ações, sendo somente no ano de 

1922, no Rio de Janeiro, que se dá a fundação do primeiro estabelecimento público 

para atendimento de crianças e adolescentes abandonados. Nesse contexto, para 

Passetti (2000, p. 350), “a caridade misericordiosa e privada praticada 

prioritariamente por instituições religiosas tanto nas capitais como nas pequenas 

cidades cede lugar às ações governamentais como políticas sociais”. 

Nessa nova ambiência, cinco anos depois, em 1927, o primeiro Código de 

Menores legaliza o papel assistencial do Estado em relação às crianças e 

adolescentes, perpetuando, contudo, o conceito de pobreza como causa da 

marginalidade e justificativa para o recolhimento em internatos, asilos, institutos de 

educação e escolas de preservação ou de reforma. O novo Código previa a 

investigação das condições familiares, e, dentre os “desvios” estabelecidos como 
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critérios passíveis de internação, considerava a orfandade, a prisão dos pais por 

mais de dois anos, o exercício de trabalhos proibidos pelos pais e, ainda, a 

incapacidade econômica dos pais de suprirem a necessidade dos filhos. 

(PASSETTI, 2000) 

  Para a consecução desses pressupostos, foi criado, mais adiante, em 1941, 

também no Rio de Janeiro, o SAM - Serviço de Assistência aos Menores - instituição 

ligada ao Ministério da Justiça. De acordo com Passetti (2000, p.362), essa 

instituição tinha a finalidade de “sistematizar e orientar os serviços de assistência a 

menores desvalidos e delinquentes, internados em estabelecimentos oficiais e 

particulares”. Anos depois, na esteira do SAM, surge, no ano de 1954, em São 

Paulo, o RPM - Recolhimento Provisório de Menores. Em nome da educação para o 

convívio social e correção do comportamento, essa instituição destinava-se a 

abrigar, conjuntamente, num mesmo espaço, tanto os abandonados, quanto os 

acusados de atos infracionais. “Ao escolher políticas de internação para crianças 

abandonadas e infratores, o Estado escolhe educar pelo medo”, conclui Passetti 

(2000, p. 356). 

No ano de 1979, um novo Código de Menores dá início à fase do “bem-estar 

social”, que, ainda de acordo com Marcílio (1998), caracteriza-se por uma política 

que ora enfatiza a correção do comportamento de crianças e adolescentes através 

de atendimento especializado, ora destaca a educação pela integração social 

através de assistência interdisciplinar.  

Em suas críticas ao novo Código, Passetti (2000, p. 357) diz que, ao reunir, 

num só espaço, além dos infratores e dos abandonados, agora também as vítimas 

de maltrato, “a nova política de atendimento pretendia mudar comportamentos não 

pela reclusão do infrator, mas pela educação em reclusão”. Para este autor, os 

pressupostos legais do novo Código posicionariam a todos numa mesma “situação 

irregular”, o que significava uma estigmatização ainda maior das crianças e dos 

adolescentes pobres. 

Por entre as concepções desses historiadores, registramos variações na 

concepção das fases de assistência à infância e adolescência. Para Pilotti (1995), 

elas se apresentam em três etapas não lineares e atemporais, repletas de avanços, 

estagnações e recuos, por entre as quais doutrinas, práticas e instituições se 

incorporam e se modificam, em função do predomínio da caridade ou filantropia; da 
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consolidação do sistema jurídico-administrativo; e do fortalecimento da alternativa 

não governamental. 

De acordo com Silva (1996), as etapas históricas do pensamento assistencial 

brasileiro, em função das práticas correntes e das respectivas legislações, podem 

ser distribuídas em fases bem distintas e sintetizadas da seguinte forma. A fase 

filantrópica, que cobriria o período de 1500 a 1874, corresponderia ao processo de 

instalação, funcionamento e expansão das Santas Casas de Misericórdia e das 

Rodas dos Expostos, por todo o país, a partir de uma legislação inspirada nas 

práticas vigentes em Portugal.  

A fase filantrópico-higienista, por sua vez, seguiria do ano de 1874 até o ano 

de 1922, e se caracterizaria pela criação das Sociedades Eugênicas, do Instituto 

Soroterápico, do Instituto de Manguinhos, das sociedades científicas e implantação 

dos serviços estatais de saúde, em virtude do processo de substituição da mão-de-

obra escrava pela mão-de-obra do imigrante, e das grandes epidemias. Nesse 

período, prevalecia o pensamento médico sobre o pensamento jurídico no 

ordenamento das instituições e das cidades, implicando uma legislação sanitária 

municipal e estadual. 

A fase assistencial iria de 1924 a 1964, correspondendo à criação do Juizado 

de Menores, do Departamento de Assistência Social, do Serviço de Menores, do 

Centro de Observação Feminina, do Recolhimento Provisório de Menores, da 

Semana do Menor, do Fundo de Assistência às Mães e do Serviço de Colocação 

Familiar. Esta fase seria demarcada pela sistematização da “legislação menorista”; 

promulgação do 1º Código de Menores, em 1927; desativação da Roda dos 

Expostos; Provimentos e Portarias diversas do Poder Judiciário, regulamentando a 

assistência ao menor; e, a assunção, pelo Estado, da tutela do menor. 

A fase institucional, que vai do ano de 1964 ao de 1988, por sua vez, é 

demarcada pela criação da Fundação Pró-Menor, da Fundação Nacional do Bem 

Estar do Menor – FUNABEM e das Fundações Estaduais do Bem Estar do Menor – 

FEBEM´s, no espírito da ideologia da segurança nacional, período em que ocorre a 

criminalização dos atos da infância e da adolescência em situação irregular. Nesse 

período se dá a promulgação do Código de Menores de 1979, e, finalmente, a 

introdução do disciplinamento militar nos internatos e substituição dos portões 

abertos pelos portões fechados. 
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 A fase de desinstitucionalização se inicia em 1988, com os movimentos 

sociais pelos direitos humanos, democratização da sociedade, contestação da 

autoridade instituída, desmobilização dos grandes complexos de internação, 

chegando aos dias atuais com a transferência parcial da tutela da infância para o 

Estado e para a sociedade civil. Na esteira do processo de redemocratização da 

política brasileira, que resultara na promulgação da atual Constituinte, é deflagrado o 

processo de mobilização em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, que 

fortalece o debate pelo fim das “instituições totais” de assistência e revisão da 

política nacional de atendimento dessa população (SILVA, 1996). 

Nesse cenário, além das ações da Frente Nacional de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, dentre outras instituições nacionais de mesma finalidade, 

destacaram-se ainda a criação das campanhas “Criança e Constituinte” e “Criança - 

Prioridade Nacional”, apoiadas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância – 

Unicef - e pelo Conselho Nacional de Propaganda (DOS SANTOS, 1992). 

Nesse contexto sociopolítico, a criação do Fórum Nacional de Defesa da 

Criança e do Adolescente – Fórum DCA - se fez decisiva, tornando-se o principal 

interlocutor da sociedade civil junto ao Congresso Nacional e, destacadamente, o 

maior articulador da ampla mobilização que resultara na inclusão dos direitos da 

criança e do adolescente na nova Constituição de 1988 (DOS SANTOS, 1992), 

nomeadamente os artigos 227 e 228. O primeiro propõe a corresponsabilidade 

paritária da família, sociedade e Estado pela defesa e garantia dos direitos desses 

indivíduos e, o segundo, dispõe sobre a inimputabilidade penal dos menores de 

dezoito anos. 

A aprovação desses artigos na Constituição Federal impulsiona o Fórum DCA 

a buscar a cooperação de outros setores do Estado, dentre eles, o Ministério 

Público, Juizado dos Menores, Unicef e Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 

- FUNABEM, que se tornaram parceiros na elaboração das “Normas Gerais de 

Proteção à Infância e à Juventude”, anteprojeto de Lei que, uma vez submetido ao 

debate, sugestões, críticas e proposições públicas, é enviado ao Congresso 

Nacional. E, após tramitar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, é 

finalmente sancionado, em 13 de julho de 1990, tomando a forma da Lei nº 8.069, 

que se dispõe na forma do atual Estatuto da Criança e do Adolescente (DOS 

SANTOS, 1992). Este texto jurídico, ao determinar a substituição das práticas de 

recolhimento do paradigma irregular pelas ações de acolhimento do atual paradigma 
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da proteção integral, inaugura no país um novo tempo de ser criança e ser 

adolescente. 

 

3.2  DO ACOLHIMENTO AO RECOLHIMENTO: PRÁTICAS EM REGRESSÃO 

 

Segundo Dos Santos (1992) são três os aspectos fundamentais do Estatuto 

da Criança e do Adolescente: definição dos direitos das crianças e dos 

adolescentes; redefinição dos deveres do Estado e da sociedade civil em relação a 

esses cidadãos; e reorganização das atribuições e competências do poder público 

federal, estadual e municipal, em virtude da municipalização do atendimento. Tais 

inovações judicializam o conceito de “proteção integral”, ao considerar a condição 

peculiar de desenvolvimento desses indivíduos e, ao almejar, para eles, 

indistintamente, a garantia ao desenvolvimento físico, mental, psíquico, moral, 

espiritual, afetivo e social, em condições de liberdade e dignidade, estando eles 

sentenciados a medidas socioeducativas - quando em conflitos com a lei - ou em 

cumprimento de medidas protetivas – ocasião de ameaça ou violação de seus 

direitos fundamentais. 

Aos primeiros, quando em situação de conflito com a lei, a depender da 

gravidade da infração, estão previstas penalizações que vão do cumprimento de 

sentenças em liberdade assistida à apreensão temporária em instituições 

educativas. Aos segundos, por se tratar de vítimas de abandono, negligência, abuso 

sexual, exploração de trabalho, fuga do lar e experiências de rualização, indicam-se 

os serviços de acolhimento em programas institucionais. Embora distintas, as duas 

medidas, conjuntamente, configuram-se a resposta protetiva do Estado, que busca 

corresponder institucionalmente a esse novo tempo de ser criança e ser adolescente 

em nosso país.  

Neste estudo, estaremos nos debruçando exclusivamente em torno dos 

serviços de acolhimento em programas institucionais, mais especificamente aqueles 

que são realizados em abrigos para adolescentes, e, por isso, a título de questão 

norteadora de nossos movimentos exploratórios, perguntamos como está sendo 

efetivado o acolhimento nesses espaços de socioeducação, considerando, de modo 

realista, que as prerrogativas legais desse novo tempo já se dispõem socialmente há 

mais de duas décadas. 
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Distintamente da medida socioeducativa, a medida protetiva dirige-se 

especificamente a crianças e adolescentes não infratores e ocorre tão-somente 

quando esgotadas as possibilidades de resolução dos conflitos sociais desses 

indivíduos diretamente em seus ambientes familiares. Quando, para manter a 

integridade física e psicológica deles, torna-se incontornável o seu afastamento da 

família de origem. Nesses casos, “os mesmos deverão ser atendidos em serviços 

que ofereçam cuidados e condições favoráveis ao seu desenvolvimento saudável” 

(BRASIL, 2008, p. 61). 

O abrigo institucional, assim como as demais modalidades de acolhimento por 

medida protetiva, integra os Serviços de Alta Complexidade do Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS, devendo pautar-se pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente; Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; Política Nacional de 

Assistência Social; e o Projeto de Diretrizes das Nações Unidas sobre Emprego e 

Condições Adequadas de Cuidados Alternativos com Crianças (BRASIL, 2008).  

Uma vez que a oferta desse serviço ocorre de forma descentralizada, o 

Conselho Nacional de Assistência Social, com o intuito de assegurar nacionalmente 

certo grau de uniformidade, aprovou, em 11 de novembro de 2009, a Resolução nº 

109, que institui a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, conforme as 

deliberações da VI Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em 2007, 

na cidade de Brasília.  

De acordo com este novo contexto regulamentar, os serviços 

socioassistenciais categorizam-se em serviços de proteção social básica e serviços 

de proteção social especial. Os primeiros atuam na prevenção de situações de risco 

e vulnerabilidade social decorrentes da pobreza e, os segundos, junto a famílias e 

indivíduos em situação de violações de direitos, tais como abandono, violência e 

maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso ou exploração sexual, situação de rua, 

situação de trabalho infantil e acompanhamento de medidas socioeducativas em 

cumprimento por adolescentes (TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS 

SOCIOASSISTENCIAIS, 2009). 

 De acordo com o Perfil dos Municípios Brasileiros (BRASIL, 2009), a oferta 

dos serviços de proteção social básica tem maior incidência do que a oferta dos 

serviços de proteção social especial, estando os primeiros em 97,9% dos municípios 

brasileiros e, os segundos, em 87,6% deles. A explicação para a diferença estaria na 
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complexidade desses últimos. “Uma vez que lidam com situações mais graves, os 

serviços de proteção social especial, geralmente, requerem uma estruturação mais 

complexa e especializada” (ibid., p. 69). 

Os serviços de proteção social especial se distribuem em dois níveis 

hierárquicos, a saber: média complexidade e alta complexidade. Os primeiros 

oferecem atendimentos às famílias e aos indivíduos com direitos violados, cujos 

vínculos familiar e comunitário não chegaram a ser rompidos. Os segundos, de alta 

complexidade, englobam os serviços de acolhimento, ao garantir proteção integral 

para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e/ou em situação de 

ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e/ou comunitário, 

caracterizando-se fundamentalmente pela oferta de moradia, alimentação e demais 

cuidados que se fizerem necessários.  

A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais classifica os serviços 

de alta complexidade em: a) Acolhimento em República - destinado a jovens, adultos 

e idosos em processo de saída das ruas; b) Família Acolhedora - destinado a 

crianças e adolescentes; c) Acolhimento Institucional - destinado a crianças, 

adolescentes, adultos, idosos, famílias e mulheres em situação de violência, além de 

jovens e adultos com deficiência.  

Relativamente a esta última modalidade, sob a qual este estudo se debruça, 

adotamos a categorização do documento “Orientações Técnicas: Serviços de 

Acolhimento para Crianças e Adolescentes” (BRASIL, 2008), que dispõe este 

serviço nos formatos Casa-Lar, Família Acolhedora, República e Abrigo Institucional, 

sendo, por sua vez, este último, comumente denominado de Casas de Passagem.  

De acordo com as “Orientações Técnicas” (ibid.), o encaminhamento das 

crianças e adolescentes por entre esses distintos formatos de acolhimento 

institucional se dá em função da singularidade dos conflitos sociais por eles 

vivenciados, sendo ainda considerados fatores como idade; aspectos socioculturais; 

possibilidades efetivas de reintegração familiar ou adoção; condições emocionais e 

de desenvolvimento; além de fatores específicos, tais como, vínculos de parentesco 

– grupos de irmãos -, necessidades especiais, experiências de rualização e 

dependência química. 

Nesse contexto regulamentar, a Casa Lar tem a função de acolher até dez 

crianças e/ou adolescentes em unidades residenciais, nas quais pelo menos uma 

pessoa - ou as duas do casal - atue como educador/cuidador residente, objetivando-
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se à aproximação máxima de uma típica ambiência familiar, visando a promover 

hábitos e atitudes de autonomia nos acolhidos, além de sua interação na 

comunidade. Este formato mostra-se particularmente indicado a grupos de irmãos 

com fortes vínculos familiares, cujos pais ou responsáveis encontram-se em 

cumprimento de pena privativa de liberdade, hospitalizados ou são portadores de 

transtornos mentais severos (ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE 

ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 2008). 

A Família Acolhedora, um formato ainda pouco difundido em nosso país, 

define-se, exceto quando se tratar de grupos de irmãos, pelo acolhimento de uma 

criança ou adolescente de cada vez, em residências de famílias cadastradas 

especialmente para esse fim. Tem sido particularmente indicada para crianças 

pequenas, cujos direitos estão ameaçados ou foram violados. Nessa modalidade, o 

deferimento da guarda provisória evita aquelas famílias cujas motivações partam do 

equivocado interesse pela adoção dos acolhidos, o que desvirtuaria a função 

prioritária da reinserção da criança ou do adolescente em sua família de origem.  

A República oferece apoio e moradia subsidiada a grupos de até seis jovens 

de 18 a 21 anos, em situação de vulnerabilidade e risco pessoal, com vínculos 

familiares rompidos ou extremamente fragilizados, sem possibilidade de colocação 

em família substituta e que não possuam meios de autosustentação. Este serviço 

visa à construção da autonomia pessoal e deve possibilitar o desenvolvimento da 

autogestão, autosustentação e independência, por parte dos acolhidos. 

(ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 2008). 

No município de Natal, os serviços públicos de acolhimento institucional de 

crianças e adolescentes ocorrem, dentre outros formatos, em unidades 

denominadas de Casas de Passagem, funcionando sob a modalidade abrigo 

institucional, que se organizam em adequação a três faixas etárias distintas. Exceto 

quando se trata de atender ao princípio da inseparabilidade de grupos de irmãos, a 

Casa de Passagem I acolhe crianças de zero a seis anos de idade; a Casa de 

Passagem II, crianças entre seis e doze anos; e, finalmente, a Casa de Passagem 

III, adolescentes entre doze e dezoito anos. 

Trata-se de um formato de acolhimento que se dispõe como tempo-espaço de 

cuidado e desenvolvimento de crianças e adolescentes cujas famílias estão 

temporariamente impossibilitadas de cumprir sua função de cuidado e proteção. 
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Cada unidade deve abrigar o máximo de 20 (vinte) crianças ou adolescentes em 

ambientes acolhedores e em condições de dignidade, devendo lhes proporcionar 

atendimento personalizado e em pequenos grupos, bem como favorecer a utilização 

dos equipamentos e serviços públicos disponíveis na comunidade em que a 

instituição de acolhimento esteja instalada, até que o retorno de seus usuários ao 

convívio familiar e comunitário seja efetivado. (ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA 

OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 2008). 

O serviço de acolhimento nos abrigos institucionais é realizado por equipes 

profissionais geridas por um coordenador, com formação superior; por uma equipe 

técnica, constituída de dois profissionais, comumente um psicólogo e um assistente 

social, sendo ainda recomendado o ingresso, nessa equipe, de outras diferentes 

formações, com o intuito de efetivar o caráter multidisciplinar atribuído ao serviço, 

conforme os parâmetros da NOB-RH/SUAS – Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos do Sistema Único de Saúde. (ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 

PARA OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 

2008). 

As equipes de educadores sociais e seus auxiliares completam o quadro, 

sendo constituídas a partir da relação de 01 educador social e 01 auxiliar para cada 

grupo de 10 acolhidos, exceto quando ocorre o acolhimento de crianças ou 

adolescentes com necessidades especiais, ocasião em que esta relação é reduzida 

para 08 acolhidos. Os educadores sociais e seus auxiliares distinguem-se das 

demais equipes pela presença contínua na vida institucional das crianças e 

adolescentes, em sistema de revezamentos diuturnos. São considerados habilitados 

para o exercício dessas funções os educadores sociais com formação mínima de 

nível médio, e capacitação específica, compreendida como “desejável experiência 

em atendimento a crianças e adolescentes” (BRASIL, 2008, p. 35). De seus 

auxiliares, apenas a formação mínima de nível fundamental se diferencia desses 

critérios. 

São estes últimos profissionais os responsáveis pelo acompanhamento das 

crianças e dos adolescentes em atividades cotidianas que envolvem cuidados 

básicos como alimentação, higiene e proteção; organização do ambiente - espaço 

físico e atividades adequadas aos específicos níveis de desenvolvimento de cada 

criança ou adolescente; acompanhamento aos serviços de saúde, escola e visitas 

familiares; preparação para o desligamento institucional; e, finalmente, auxiliar no 
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fortalecimento da autoestima e construção da identidade, devendo, para tanto, lidar 

com as histórias de vida dos acolhidos, sendo sugerido o uso de fotografias e 

demais registros diretamente na ambiência institucional, conforme destacado 

anteriormente. 

Assim, sempre que os direitos das crianças e adolescentes estiverem 

ameaçados ou forem violados nas dimensões previstas no Art. 98, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, quais sejam: a) por ação ou omissão da sociedade ou do 

Estado; b) por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; ou, c) em razão de 

sua própria conduta, o Artigo 101, parágrafo VII, desse mesmo Estatuto, deverá ser 

acionado, ratificando-se que, em quaisquer das modalidades, “o acolhimento 

institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, 

utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta 

possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de 

liberdade” (BRASIL, 1990). Contudo, não é isso que ocorre, conforme demonstra o 

levantamento do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.  

Ainda que delimitado exclusivamente ao universo das 626 instituições 

beneficiadas com recursos do Governo Federal, dentre elas, os 589 abrigos que 

oferecem programas de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de 

risco pessoal ou social, o levantamento nacional do IPEA, realizado no ano de 2003, 

a pedido da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República 

– SEDH, até hoje disponibiliza dados importantes e relevantes para o subsídio das 

políticas públicas voltadas ao aprimoramento dos serviços de acolhimento por 

medida protetiva, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Segundo o levantamento do IPEA, a passagem pelos abrigos não é transitória 

para 55,2% dos cerca de 20 mil crianças e adolescentes atendidos no universo de 

abrigos pesquisados, chegando o tempo médio dos acolhimentos a se estender por 

um período de até cinco anos.  

A contradição entre a realidade prática da permanência das crianças e 

adolescentes em instituições de abrigo e o caráter provisório e excepcional, 

estatutariamente atribuído aos serviços de acolhimento, assume dimensões ainda 

mais preocupantes quando considerado o perfil dos acolhidos. Segundo o relatório 

do IPEA, 86,7% das crianças e adolescentes abrigados possuem família; deste 

universo, 58,2% com ela mantém vínculos; e, mesmo nesses casos, o período de 

institucionalização varia entre dois e cinco anos para 32,9% dos abrigados. 
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De modo mais amplo, os dados destacam ainda que os adolescentes 

abrigados são, na maioria, meninos (58,5%), afrodescendentes (63,6%) e têm entre 

sete e quinze anos (61,3%); quase a metade da população pesquisada localiza-se 

na região Sudeste (49,1%), seguida pela região Sul (20,7%) e pela região Nordeste 

(19,0%), sendo as regiões Norte e Centro-Oeste, juntas, responsáveis por menos de 

12% do universo (4,2% e 7,0%, respectivamente).  

Dentre os principais motivos do abrigamento, encontram-se a pobreza 

(24,1%); abandono pelos pais/responsáveis (18,8%); violência doméstica (11,6%); 

dependência química dos pais/responsáveis (11,3%); experiência de rualização 

(7,0%); orfandade (5,2%); outras razões não especificadas (22,0%). Nesse contexto, 

um dado agravante refere-se à condição dos adolescentes. O índice de 

analfabetismo entre a faixa etária dos 15 aos 18 anos é estimado em 19,2%. 

Ao avaliar os esforços dos abrigos para a efetivação de seu objetivo prioritário 

da reinserção familiar, tendo por indicativo as ações de incentivo à convivência das 

crianças e dos adolescentes com suas famílias de origem e o cumprimento do 

princípio da inseparabilidade de grupos de irmãos, o levantamento constata que, dos 

589 abrigos pesquisados, apenas 39 abrigos realizavam correlativamente tais ações.  

E, mesmo que encontrados índices significativos em alguns desses critérios 

isoladamente, somente 6,6% desenvolviam o mínimo de ações consideradas 

razoáveis para a efetivação do retorno dos usuários do serviço às suas famílias. Os 

dados demonstram ainda que 78,4% dos abrigos abordados mantém o regime de 

permanência continuada, com as crianças e os adolescentes ficando na instituição o 

tempo todo, fazendo dela o seu local de moradia. 

Mais recentemente, o Relatório da Infância e Juventude (2013) estima a 

permanência continuada de crianças e adolescentes em abrigos na ordem de 35%, 

considerando o universo pesquisado, ampliado para 30 mil abrigados. Em números 

absolutos, esse indicativo não oferece variações significativas, se comparados aos 

55,2% do universo dos 20 mil pesquisados pelo IPEA. Daí, a atualidade da 

indagação pelas práticas socioeducacionais que aportem de significado a 

permanência continuada dos adolescentes em abrigos institucionais. 
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3.3 ABRIGOS INSTITUCIONAIS: TEMPOS E ESPAÇOS DE CONTRADIÇÕES 

 

A contradição entre a provisoriedade do serviço de acolhimento e o 

prolongado tempo de recolhimento dos adolescentes nos abrigos institucionais, ou 

seja, a contradição entre o que dita a lei e o que ocorre na realidade prática, tem 

despertado o interesse de diversificados setores de produção do conhecimento.  

De acordo com Gomes da Silva (2008), uma das explicações para a 

prolongada permanência dos adolescentes nos abrigos institucionais se deve ao 

abandono extensivo das famílias. Segundo a autora, não obstante haver, por parte 

da sociedade e do Estado, em suas diferentes esferas, a corresponsabilidade de 

proteger, cuidar e assistir as crianças e adolescentes no contexto de suas famílias, 

não é isso o que ocorre.  

Nesse sentido, corroborando com a ideia de abandono extensivo às famílias, 

Rizzini e Rizzini (2006, p. 16) denunciam que, “na atualidade, ressaltam-se as 

competências da família, mas na prática, com frequência, cobra-se dos pais que 

deem conta de criar seus filhos, mesmo que faltem políticas públicas que assegurem 

condições mínimas de vida digna”. Decorrentemente, é comum atribuir-se às 

famílias pobres a violação dos direitos de seus filhos, quando flagrantemente é o 

Estado que descumpre suas funções de apoio social para com esta população. 

Nessa mesma direção, Silva (2002) explica que o abrigo institucional se 

apresenta como uma alternativa para as graves dificuldades enfrentadas pelas 

famílias, passando a ser por elas percebidas como um lugar de proteção, 

alimentação e educação de seus filhos, além de detentora de certo “poder” de 

contenção e controle, frente ao quadro atual de rebeldia e insubmissão dos jovens, 

em relação a quem as famílias se sentem cada vez mais impotentes.  

Abandonadas, elas próprias, pelas instâncias públicas, essas famílias se 

percebem fragilizadas e incapazes de prover os filhos dos cuidados necessários, 

atribuindo-se, na maioria das vezes, à responsabilização pelo fracasso e 

marginalidade, vendo-se através de uma autoimagem distante da família forte, 

íntegra e afetuosa apregoada pelo idealismo que perpassa os discursos sociais. 

Nesse contexto, “deixar a criança em uma instituição aliviaria a rotina familiar, dando 

aos pais tempo e energia que seriam então empregados na atenção a outros filhos 

ou na luta diária pela sobrevivência” (SILVA, 2002, p. 29). 
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Diante desse quadro, o que pode ser feito pelas vidas concretas dos 

adolescentes na emergência do aqui e agora? No esforço de compreender o 

fenômeno da permanência prolongada em abrigos institucionais diretamente no 

contexto de origem dos fatores que os conduzem aos abrigos, alguns estudos 

investem na tipificação das famílias dos acolhidos.  

Ao observar os estilos parentais dessas famílias, Barbalho (2011) os define 

em três diferentes tipos. Por estilo parental, a autora remete ao conjunto de práticas 

educativas adotadas pelas famílias frente aos comportamentos das crianças e 

adolescentes em situações cotidianas como ir à escola, arrumar o quarto, sair para 

festas etc, podendo ser positivas, quando predominam os comportamentos pró-

sociais, e/ou negativas, no caso dos comportamentos antissociais.  

Dessa forma, no estilo parental autoritário predominaria o controle dos 

comportamentos por meio da força física; no permissivo, a negligência e a 

indiferença em relação às atitudes da criança; e, no autoritativo, o equilíbrio entre as 

práticas de controle e permissividade. Segundo a autora, no caso das famílias dos 

abrigados, os dados permitem constatar predominantemente os estilos parentais 

negativos, traduzidos, sobretudo, pelas punições inconsistentes e monitorias 

negativas, um fenômeno intergeracional que perpassa de pais para filhos.  

Nessa mesma direção, Avarca (2011), ao observar as famílias cujos filhos se 

encontram institucionalizados em abrigos, as tipificam pela negligência, 

desestruturação e presença de conflitos, além de registrar o estado de pobreza, 

categoria que perpassa pelos demais tipos. Frente a essas tipologias, uma 

aproximação mais realista das relações intrafamiliares das crianças e adolescentes 

abrigados fez aportar estudos que questionam se a família seria de fato lugar 

privilegiado de proteção. 

Neiva Santos (2003), com o intuito de desvendar o significado da família na 

vida das crianças e dos adolescentes abrigados, vítimas de violência doméstica, 

busca perceber as contraditoriedades, dualidades e ambivalências do estatuto a ela 

atribuído como lugar de proteção. Os resultados convergem para a afirmação de que 

nem sempre a família é lugar de proteção e que o sistema de abrigo precisa ser 

encarado como importante alternativa no contexto das políticas públicas 

direcionadas à proteção da infância e da adolescência. 

Contudo, não obstante as abordagens que relativizam os efeitos negativos da 

permanência prolongada das crianças e adolescentes em instituições de 
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acolhimento, sobretudo quando comparados a contextos familiares cujo papel de 

proteção é discutível, prevalece os estudos que apontam para os efeitos 

devastadores do alongamento do tempo de acolhimento institucional.  

De acordo com Silva (2002), se, a princípio, o abrigo institucional é um 

recurso que cumpre um papel relevante na destinação social das crianças e dos 

adolescentes que, provisória ou definitivamente, perderam a proteção dos pais, o 

prolongamento indeterminado do tempo de acolhimento nesses espaços, no 

entanto, leva a consequências perversas.  

Supressão da intimidade e da individualidade, autoestima reduzida, pobreza 

vocabular, ausência de aparato conceitual e diplomático frente a situações adversas 

e predisposição ao uso da violência, dentre outros fatores, estariam impossibilitando 

aos adolescentes de se tornarem sujeitos, quando se veem frente a frente com a 

realidade fora do abrigo, cujos códigos, símbolos e valores não são por eles 

dominados.  

Daí que a busca por aprovação, valorização e reconhecimento, pelas crianças 

e adolescentes, no quadro das referências institucionais que lhes são familiares, 

constituir-se, segundo o autor, a “antítese da vida” (ibid., p. 18), traduzindo-se pela 

incorporação de atitudes e comportamentos que fora da instituição são rejeitadas e 

estigmatizadas. 

Vargens de Oliveira (2012), ao analisar a percepção dos adolescentes 

abrigados relativamente ao tempo de suas permanências nas instituições de 

acolhimento, indica que as formas de interação na instituição os fazem sentir-se sem 

pertencimentos, angustiados, excluídos, desestimulados e inseguros quanto a 

projetos futuros. Nesse sentido, Vicente (1999) afirma que as crianças e os 

adolescentes submetidos à proteção de abrigos têm por algum tempo suas histórias 

pessoais em estado de moratória.  

O tempo de espera vivido em abrigos é também objeto de observação e 

análise de Marques (2006), que o categoriza como um período de alta 

complexidade, gerando nas crianças e adolescentes expectativas e ansiedades em 

decorrência da incerteza e demora na concretização dos processos relativamente ao 

seu futuro, seja na forma de reintegração na família de origem, seja na forma de 

adoção em famílias substitutas. 

Segundo Oliveira (2006), a cultura da transitoriedade dificulta o 

estabelecimento de vínculos, já que os indivíduos se percebem num “tempo 
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provisório” que fragiliza a confiança e a dedicação recíprocas. Ao acolher o 

adolescente como se ele estivesse em trânsito, o abrigo inviabilizaria o 

reconhecimento da singularidade daqueles que, infelizmente, não estão ali de 

passagem, impossibilitando um trabalho pautado em termos de perspectiva de 

futuro, uma vez que a provisoriedade pode atravessar a vida das crianças e dos 

adolescentes a qualquer momento. Diante desses fatores, como contribuir para 

prover de sentido e significado, por parte dos adolescentes, o tempo-espaço de seus 

acolhimentos institucionais, buscando fundamentalmente acompanhá-los na 

formação de sua autonomia? 
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4 A ADOLESCÊNCIA ABRIGADA E OS DESAFIOS DA SOCIEDADE 

BIOGRÁFICA 

 

“Saberíamos muito mais das complexidades da vida se nos 
aplicássemos a estudar com afinco as suas contradições em 
vez de perdermos tanto tempo com as identidades e 
coerências, que essas têm a obrigação de explicar-se por si 
mesmas”. 

(José Saramago)  

 

Tomamos a definição de “sociedade biográfica”, conforme a caracteriza 

Delory-Momberger (2012), para dimensionar os desafios que se apresentam aos 

adolescentes em abrigos, quando se trata de sua reintegração familiar e inserção 

social. De acordo com a autora, as mutações sociais ocorridas nos últimos quarenta 

anos vêm redefinindo a relação entre o individuo e a sociedade. Sem os pilares 

tradicionalmente erguidos pela sociedade moderna, os indivíduos da 

contemporaneidade se voltam para si em busca das forças que os impulsionem à 

ação no interior do espaço social, a fim de construir um destino pessoal, profissional 

e existencial. Segundo Delory-Momberger (2012, p. 48), “na sociedade moderna 

avançada, o indivíduo é forçado a estabelecer, para si mesmo, vínculos e modelos 

de coordenação entre “possíveis biográficos”, múltiplos e multiformes, e a se fazer o 

ator biográfico de sua própria vida”.  

Nesse novo contexto societal, as grandes instituições integrativas sofrem 

transformações que as desfiguram em seus papéis tradicionais e, para estabelecer 

os vínculos pelos quais possam dar significados à sua existência, o indivíduo conta 

apenas consigo mesmo, diferentemente da condição vivenciada pelo sujeito da 

modernidade, que podia encontrar nos laços de pertenças tradicionais os 

fundamentos para a própria construção identitária.  

Relativamente à família, se o modelo conjugal ainda se faz hegemônico, os 

novos comportamentos e formas de associações enfraquecem cada vez mais esta 

composição, fazendo surgir experiências individuais e reconfigurações que 

redefinem os papéis parentais e as figuras de gênero no âmbito das tradições 

familiares. Nesse processo, ocorre um deslocamento da família no que diz respeito 
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ao seu lugar e funções de produtora do ser social e de incorporação pelos indivíduos 

de regras e de valores de uma sociedade. 

A escola igualmente direciona-se para a mesma fragilidade institucional ao 

incorporar em suas finalidades papéis plurais, heterogêneos, contraditórios, quando 

se responsabiliza simultaneamente pela transmissão cultural, formação cidadã e 

socialização secundária e pela qualificação e adaptação para o mercado. Posta sob 

o olhar dos alunos, “a escola não é mais objeto de consenso institucional definido 

em termos de valores e objetivos partilhados: ela é o lugar de uma experiência 

individual, cuja significação subjetiva é construída por todos” (DELORY-

MOMBERGER, 2012, p. 25). 

Quanto à instituição trabalho, o novo domínio das tecnologias, sobretudo nos 

setores da informação e da comunicação, reconfigura o funcionamento do mercado, 

impondo modelos mais reduzidos, deslocalizados, móveis e adaptáveis, incorrendo 

na flexibilização e precarização do trabalho, gerando o desemprego estrutural que 

atinge grandes contingentes populacionais e desencadeia processos de exclusão. 

Assume destaque, nesse contexto, a noção de gestão de si. Doravante, cada um 

deve encontrar em si mesmo os instrumentos necessários à sua empregabilidade, 

sucesso profissional, além de ser o melhor, mais eficaz e empreendedor de si 

mesmo.  

Nesse processo de redefinição societal, cabe ao indivíduo garimpar em si 

mesmo o estímulo para a sua ação, os princípios de sua conduta, os valores e 

sentidos de sua existência. O processo de socialização, portanto, não mais ocorre 

conforme os códigos e os valores familiares, de classe social ou categoria 

profissional, dos quais as trajetórias individuais eram tradicionalmente investidas. 

Segundo a autora, “no horizonte dessa mutação, a formação, a família e o trabalho 

não são mais espaços de determinações coletivas, são lugares de escolhas e de 

decisões que cabe ao indivíduo investir para integrá-las como componentes de sua 

existência” (ibid., p. 29-30). 

Nesse retorno sobre si mesmo para dar forma às suas inscrições sociais e ao 

curso de sua existência, os indivíduos encaram a multiplicidade de opções nos 

contextos das ancoragens sociais que se lhes apresentam, posicionando-as como 

as matérias primas da descoberta continuamente experimental de si mesmo, que, na 

atualidade, não ocorre mais de forma linear e predeterminada, segundo códigos 

tradicionais, mas a partir de escolhas que se fazem plurais e variadas. 
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Diante dos novos desafios aportados por esta sociedade biográfica, como 

situar os adolescentes abrigados, excluídos que estão das principais alternativas de 

individualização social – família, trabalho e escola? Diretamente decorrente desse 

estado de exclusão, como vivenciam eles a experiência do tempo-espaço de seus 

acolhimentos institucionais, se considerarmos o abrigo o lugar de onde eles podem 

fazer escolhas para a gestão de si nessa sociedade da individualização social? 

Segundo Delory-Momberger (2012), para as pessoas que estão em situação 

de institucionalização, esses percursos tomam a forma de “roteiros biográficos 

preestabelecidos” (ibid. p. 108), com os quais os indivíduos confrontam sua própria 

biografia individual. Frente aos dispositivos institucionais, o que se espera é que os 

indivíduos se adequem a esses roteiros lhes propostos, havendo ou não 

equivalência entre tais roteiros e suas próprias prospecções existenciais.  

No caso dos adolescentes abrigados, como corresponder ao roteiro da 

reintegração familiar, se os motivos de sua instituicionalização persistem no cenário 

parental dos acontecimentos? Por outro lado, na impossibilidade da reintegração 

familiar, como estão sendo desenvolvidos os adolescentes abrigados para que 

façam as próprias escolhas numa sociedade que lhes exige encontrar em si os 

caminhos de construção de suas vidas? 

Os estudos sobre a forma como a instituição abrigo se dispõe ao atendimento 

de adolescentes a posiciona no atual contexto da desinstitucionalização (SILVA, 

1996), significando a substituição das práticas marcadas com forte estereótipo no 

adolescente ideal, obediente e sem vícios, pelas formas de atendimento que 

garantam os direitos fundamentais desses sujeitos, em respeito à sua condição 

peculiar de pessoas em desenvolvimento. É nesses termos que se fala em transição 

paradigmática da situação irregular para a de proteção integral. 

Nessa direção, o que se espera é que os adolescentes estejam vivenciando 

um processo de potencialização de suas capacidades de escolhas para agir numa 

sociedade da individualização, não se submetendo, portanto, aos anteriores 

procedimentos institucionais de “mortificação do eu”, conforme os denuncia Goffman 

(1996).  Em que consiste esse processo, uma vez que ele se impõe como lentes de 

observação do atual estágio de transição paradigmática?  

De acordo com Goffman (1996), o processo de mortificação do eu ocorre, 

dentre outros fatores, com o “despojamento” dos papéis anteriormente assumidos na 

via civil pelos abrigados, através da imposição de barreiras para o contato com o 
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mundo externo, o “enquadramento” a regras de conduta e a “exposição 

contaminadora” que viola a reserva de informação sobre a vida dos abrigados. Em 

sua totalidade, esse processo perturbaria a relação ator/indivíduo e seus atos, 

submetendo à observação e ao controle a sua liberdade de ação. 

Nesse processo de submissão, impossibilitado de manter o controle e o livre-

arbítrio sobre suas competências básicas, o internado desenvolve a sensação de 

rebaixamento, inclusive no sistema de graduação da idade, diante de coibições que 

incluem, dentre outras, a expressão de mau humor frente à perda de “comodidades”, 

como, por exemplo, dormir num ambiente silencioso, com a luz apagada ou acesa, 

dentre outros arbítrios antes considerados banais em sua vida cotidiana, mas que 

nos tempos e espaços institucionais se refletem na sensação da perda de escolha 

pessoal. 

É necessário ressaltar que tais aspectos da vida humana em seu cotidiano 

estão presentes em várias instituições, até mesmo numa família, seja ela numerosa 

ou não. No entanto, segundo Goffman (1996), essas pessoas não são coletivamente 

arregimentadas e não realizam as atividades diárias na companhia imediata de um 

grupo semelhante, circunstâncias que podem gerar desconforto, apatia, 

constrangimento e outros comportamentos negativos. 

As barreiras colocadas entre o interno e o mundo externo assinalam um dos 

elementos constituintes do processo de “mortificações do eu”. Em muitos 

estabelecimentos, as visitas ou saídas são proibidas ou submetidas ao controle, 

provocando o sentimento de uma ruptura profunda. Nesse contexto, inclui-se como 

barreira o esquema físico através de portas fechadas, gradeadas, paredes altas e, a 

depender da instituição, arame farpado (GOFFMAN, 1996).  

A “mortificação do eu” pode ocorrer também, através do contato interpessoal 

imposto. Nela, indivíduos são estimulados a interagir com pessoas, as quais não 

possuem afinidades (GOFFMAN, 1996). Em “instituições totais”, é comum que sejam 

realizadas atividades para interação dos grupos, o que, de um lado, desrespeita as 

características particulares de cada interno e, de outro, estimula os sentimentos de 

coletividade em detrimento da individualidade, como se este último fosse totalmente 

maléfico. 

Outra perturbação comum aos internos e que resulta em “mortificação do eu” 

é por Goffman (1996) chamado “circuito”. O circuito consiste na descoberta por parte 

do internado que determinada atitude ou resposta de defesa diante de um ataque ao 
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“eu” é falha e, não podendo defender-se da maneira usual – mau humor, palavrões, 

expressões de desprezo, ironia e sarcasmo - o interno ainda tem suas expressões 

de autodefesa como base para eventuais punições. 

Assim, o internado é envolvido numa rede de coerção. Nela, as regras difusas 

ocorrem num sistema de autoritarismo onde qualquer pessoa da classe dirigente 

possui algum direito de impor disciplina a qualquer interno. Nessa aplicação 

disciplinar, o internado vive em permanente angústia quanto à obediência ou não às 

regras e às consequências de quaisquer das decisões. E, para evitar possíveis 

incidentes, renuncia a certos níveis de sociabilidade com seus pares. 

Outra característica dos internos com longos períodos de institucionalização é 

o cumprimento incontestável das regras institucionais em troca de regalias. Essa 

adaptação é chamada por Goffman (1996) de “ajustamentos secundários” e “[...] dão 

ao internado uma prova evidente de que é um homem autônomo, com certo controle 

do ambiente” (GOFFMAN, 1996, p. 54). No entanto, para a instituição, ele apenas 

serve, exclusivamente, como recurso cooperativo. São, na linguagem dos abrigados, 

os “caboetas”. 

Tomado, então, como um dispositivo de “mortificação do eu”, frente aos vários 

fatores de coerção que a constitui, a instituição abrigo se instaura de modo 

antagônico aos princípios da atual sociedade biográfica, que demanda por uma 

formação para a autonomização dos sujeitos e potencialização de suas capacidades 

de identificar alternativas e fazer escolhas condizentes com projetos de si.  

Não obstante haver restrições da liberdade e limitação do espaço pessoal e 

da privacidade, os comportamentos para confirmar a própria existência afloram. 

Trata-se de modos de comunicação e expressão, os quais são, também, formas de 

autoafirmação. Segundo Goffman (1996), em se tratando de comportamentos 

rechaçados pelas “instituições totais”, o que ocorre são expressões de alguém que 

tenta separar-se do local em que foi colocado.  

Diante da execução de uma rotina que o internado considere estranha, com a 

não identificação de papéis, o que comumente ocorre é a apatia e o desinteresse 

pelas atividades. 

 

Onde se espera entusiasmo, haverá apatia; onde se espera 
afeição, há indiferença; onde se espera frequência, há faltas; 
onde se espera robustez, há algum tipo de doença; onde as 
tarefas devem ser realizadas, há diferentes formas de 
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inatividade. Encontramos inúmeras histórias comuns, cada uma 
das quais é, ao seu modo, um movimento de liberdade. 
Sempre que se impõem mundos, se criam submundos 
(GOFFMAN, 1996, p. 246). 

 

Foucault (1987) também abordou a “mortificação do eu”, mas a denominou de 

“disciplinarização”. Nesses locais, segundo o autor, o controle disciplinar da 

atividade humana é fator bastante evidente e a disciplina é imposta com o objetivo 

de fazer crescer a “docilidade” e a “utilidade” dos indivíduos. Dessa forma, as 

“instituições totais” podem ser definidas como locais de residência, em alguns casos 

também de trabalho, onde um grande número de indivíduos com situações 

semelhantes é separado da sociedade por considerável período de tempo e levam 

uma vida fechada, formalmente administrada. 

Não obstante essas referências, das quais necessitamos ao olhar para o 

abrigo institucional dos adolescentes no contexto da transição paradigmática da 

situação irregular para a de proteção integral, optamos, neste estudo, por privilegiar 

a sua forma reversa.  

Ao invés de privilegiar o abrigo como produtor da disciplina, optamos por 

evidenciar as operações pelas quais os usuários dos serviços de acolhimento 

institucional jogam com os mecanismos da disciplinarização, que se configuram, no 

dizer de Certeau (2012), as “maneiras de fazer” que, na contrapartida das 

estratégias dos dominantes, toma a forma de resistência à ordenação política pelos 

consumidores ou “dominados”. 

O intuito é identificar nas formas pelas quais os adolescentes dizem não ao 

estado de exclusão em que se encontram os elementos para pensar a instituição 

abrigo em termos de potencialização das capacidades individuais dos usuários de 

seu serviço, frente aos fatores de mortificação de suas identidades que 

eventualmente persistam. 

Esta tomada de posição se inscreve na percepção de que, se, de um lado, os 

abrigos institucionais de adolescentes configuram-se como um serviço de 

acolhimento provisório visando prioritariamente à reintegração familiar de seus 

acolhidos, de outro, estando a maioria dos abrigados com os vínculos familiares 

extremamente esgarçados ou rompidos definitivamente, o que ocorre é a 

permanência deles nessas instituições por tempo indeterminado. 
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Essas circunstâncias, que instaura um estado singular de moratória, 

caracterizada pela dubiedade entre a condição institucional de provisoriedade e a 

realidade da permanência continuada, certamente incidem nos modos de acolher e, 

decorrentemente, nos modos de habitar. É neste tempo-espaço contraditório de 

permanente transitoriedade que indagamos pelas formas, esquemas, maneiras de 

vivenciar o acolhimento institucional pelos adolescentes. 

No decurso de uma sociedade do debruce sobre si, buscamos, nos contextos 

socioculturais dos abrigos de adolescentes, os subsídios que forneçam as pistas que 

favoreçam encontros dialógicos, pelos quais, com eles, possamos caminhar em 

processos de reflexividade que os encaminhe em tomadas de consciência sobre 

suas histórias em devir. Tendo como parâmetros os fatores de mortificação do eu, 

buscamos compreender as formas de resistências que a eles se contrapõem. 

Os trabalhos de Michel de Certeau (1925-1986) tiveram grande repercussão 

internacional no campo dos estudos culturais, especialmente os que se referem ao 

cotidiano, à sociedade de consumo e aos usos midiático-culturais. A obra “A 

invenção do cotidiano”, publicada no Brasil em 1994, é fruto da interrogação sobre 

as “operações dos usuários” supostamente entregues à passividade e à disciplina e 

se pretende a narrar práticas comuns de sujeitos comuns, abordando os 

comportamentos que impregnam as práticas sociais. Segundo o autor, 

 

A meta seria alcançada se as práticas ou “maneiras de fazer” 
cessassem de aparecer como fundo noturno da atividade 
social, e se um conjunto de questões teóricas e métodos, de 
categorias e pontos de vista, perpassando esta noite, 
permitisse articulá-la (CERTEAU, 2012, p. 37). 

 

Nesse campo fugidio, sinuoso e complexo, o autor busca compreender os 

mecanismos pelos quais os indivíduos, em um conjunto muito grande de práticas da 

vida cotidiana, manifestam suas capacidades criativas, “astúcias” e 

“engenhosidades”, para caminharem de maneira própria, seja transformando, seja 

se distanciando dos serviços e das tecnologias que lhes são propostas. O autor 

mostra como as práticas dos usuários estabelecem um fosso, uma distinção nesses 

programas que as tecnocracias, as indústrias culturais e os sistemas jurídicos 

tentam impor. 

Nessa direção, Certeau (2012) apresenta a distinção entre “estratégias” e 

“táticas”. Para esse autor, estamos o tempo todo a lidar com essas burlas e 
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artimanhas na vida cotidiana e é, por meio delas, e por elas, que lidamos com as 

situações complexas do cotidiano, sendo elas o que nos fazem enfrentar o 

movimento da vida. O autor diferencia as estratégias das táticas da seguinte forma: 

 

[...] Chamo de estratégia o cálculo (ou manipulação) das 
relações de forças que se torna possível a partir do momento 
em que um sujeito de querer e poder (uma empresa, um 
exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser 
isolada. A estratégia postula um lugar suscetível de ser 
circunscrito como algo próprio, a ser a base de onde se podem 
gerir as relações com uma exterioridade de alvos ou ameaças 
(os clientes ou os concorrentes, os inimigos, o campo em torno 
da cidade, os objetivos e objetos da pesquisa etc.). Como na 
administração de empresas, toda racionalização ‘estratégica’ 
procura em primeiro lugar distinguir de um ‘ambiente’ um 
próprio’, isto é, o lugar do poder e do querer próprios. Gesto 
cartesiano, quem sabe: circunscrever um próprio num mundo 
enfeitiçado pelos poderes invisíveis do Outro. Gesto da 
modernidade científica, política ou militar (CERTEAU, 2012. p. 
93).  

 
Nessa perspectiva, o autor vincula a estratégia ao poder hegemônico e 

dominante, articulada como forma de convencimento, de argumentação e de 

intimidação dos fortes sobre os fracos. São movimentos próprios daqueles que 

dominam o tempo para conquistar e preparar expansões, obtendo assim uma 

independência em relação ao outro e um domínio em relação aos lugares, a partir de 

lugares privilegiados e decisórios em termos de observação, controle, previsão e 

antecipação de leituras e espaço.  

Quanto às táticas, pelo autor compreendido como os movimentos dos 

“dominados”, daqueles cuja posição estabelece-se pela espreita das ocasiões para 

agir, são assim definidas:  

 

[...] Chamo de táticas a ação calculada que é determinada pela 
ausência de um próprio [...]. A tática não tem lugar senão a do 
outro. E por isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal 
como o organiza a lei de uma força estranha. Não tem meios 
para se manter em si mesma, à distância numa posição 
recuada, de previsão e de convocação própria: a tática é 
movimento ‘dentro do campo de visão do inimigo’, [...] e no 
espaço por ele controlado. Ela não tem, portanto, a 
possibilidade de dar a si mesma um projeto global nem de 
totalizar o adversário num espaço distinto, visível e objetivável. 
Ela opera, golpe por golpe, lance por lance. Aproveita as 
‘ocasiões’ e delas depende, sem base para estocar benefícios, 
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aumentar a propriedade e prever saídas (CERTEAU, 2012, p. 
94-95). 

 
 

De acordo com Certeau (2012, p. 95) “[...] a tática é a arte do fraco”. Ela é 

determinada pela ausência de poder. Ao contrário, a estratégia está ligada ao poder. 

Na tática, quanto menor for o poder, maior será a possibilidade de produzir efeitos 

de astúcia. Táticas e estratégias, em Certeau (2012), apontam lugares diferentes 

que os sujeitos praticantes ocupam na relação cotidiana, em nenhum momento 

havendo a submissão desses sujeitos. Pelo contrário, os sujeitos praticantes estão a 

todo tempo criando formas de burlar o poder estabelecido e fazer valer suas 

vontades, desejos e sentimentos. 

Nesse contexto, duas outras noções do autor devem ser consideradas na 

forma como as estratégias se dispõem e as táticas nelas localizam as frestas de 

burla e reinvenção. Nessas noções encontra-se a distinção entre espaço e lugar. Diz 

o autor que “um lugar é a ordem (seja qual for) segundo a qual se distribuem 

elementos nas relações de coexistência” (2012, p. 194). Um lugar indica uma 

configuração instantânea de posições. Já “o espaço é um lugar praticado” (ibid.). O 

autor exemplifica: “a rua geometricamente definida por um urbanista é transformada 

em espaço pelos pedestres. Do mesmo modo, a leitura é o espaço produzido pela 

prática do lugar constituído por um sistema de signos – um escrito” (ibid.). 

A apreensão dessas noções se dispõe ao exame das práticas pelas quais, no 

dia a dia, lidamos com as coisas que estão aí compondo a paisagem, os ambientes, 

os trajetos, e, correlativamente, as operações pelas quais atribuímos a essas coisas 

algum tipo de significação e sentido. Portanto, ao referir-se aos usos que os 

indivíduos anônimos, os “cada um” e os “ninguém” fazem dos objetos sociais e 

culturais lhes postos ao consumo, há de se procurar compreender a “fabricação”, ou 

seja, a produção, a poética, as táticas que, se interpondo às estratégias dadas a 

consumir, se disseminam pelas regiões por elas definidas, na ausência de um lugar 

onde possam expor abertamente os produtos taticamente engendrados. Nas 

palavras do autor: 

 

A uma produção racionalizada, expansionista, barulhenta e 
espetacular, corresponde outra produção, qualificada de 
“consumo”: esta é astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo 
ela se insinua ubiquamente, silenciosa e quase invisível, pois 
não se faz notar com produtos próprios, mas nas maneiras de 
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empregar os produtos impostos por uma ordem econômica 
dominante (CERTEAU, 2012, p. 39).  

 

Assim, rumo à identificação de subsídios que, diretamente dos/nos espaços 

de acolhimentos institucionais possam favorecer a realização de movimentos 

reflexivos, visando, nos adolescentes abrigados, a ressignificação das experiências 

de si e a busca por outras significações que os possibilitem “ad-mirar” (FREIRE, 

1996, p. 147) a si e ao mundo, no decurso de um eventual processo de 

autonomização, fomos inicialmente desafiados ao “como” acessar a esses modos de 

habitar, diretamente no contexto da ação e das interações entre esses sujeitos. 

Nesse sentido, quando nos convida a pensar as potencialidades da 

linguagem imaginativa nos processos de desenvolvimento dos adolescentes, 

Sprinthal e Collins (2003) indicam pistas valiosas para a configuração de práticas 

educativas passíveis de favorecer o interesse e a adesão dos indivíduos, nessa fase 

da vida. Em suas teorizações psicológicas, de perspectiva sociohistórica, os autores 

sugerem que os adolescentes seriam mais capazes de responder a questões 

abstratas envolvidas em filmes, na publicidade e nas formas de arte, tais como a 

pintura, o drama, a dança e a música. “Neste estágio, escrever poemas é mais 

indicado do que lê-los, realizar filmes é mais eficaz do que vê-los e participar de 

dramatizações é mais apropriado do que observá-las” (SPRINTHALL; COLLINS, 

2003, p. 113).  

Corroborando com tal premissa, Rossetti-Ferreira et tal (2010), a partir de 

estudos implicados aos objetivos de possibilitar a voz e a visibilidade aos dramas 

das crianças e adolescentes institucionalizados por medida protetiva de abrigo, 

sugerem a necessidade de abertura e flexibilidade às diferentes formas de 

linguagem e de narrativas das crianças e dos adolescentes nos processos 

conversacionais nesses tempos e espaços.  

 
Em outras palavras, o que se quer dizer é que durante a 
conversa com as crianças é preciso “viajar” com elas para 
vários lugares e por meio de diferentes veículos, como 
músicas, filmes, histórias, contos infantis, desenhos, 
brinquedos, palavras..., deixando que elas nos guiem. Por isso, 
um toque de poesia, de inspiração, de ludicidade é necessário 
nesses momentos (ROSSETTI et al, 2010, p. 64). 
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 Frente às abordagens que se dedicam a pensar meios de acompanhar os 

adolescentes, a partir de uma escuta contextualizada de suas demandas singulares, 

posicionamos este projeto no âmbito do conjunto de iniciativas que, uma vez 

constatada a realidade prolongada da permanência dos adolescentes em abrigos 

institucionais, direcionam-se aos objetivos de contribuir para que o tempo de 

acolhimento nessas instituições tenha de fato significado para a vida deles.  

No contexto dessa busca, assumimos o abrigo como uma importante 

alternativa no âmbito das políticas públicas direcionadas à proteção da infância e da 

adolescência. Daí o propósito de identificar as práticas culturais que eventualmente 

se consolidam em meio ao signo da transitoriedade que caracteriza esse tempo-

espaço de acolhimento institucional, com o objetivo de potencializar àquelas práticas 

passíveis de estabelecer com os adolescentes um diálogo que lhes propicie 

expressão e visibilidade, tendo, por finalidade precípua, a construção, com eles, de 

modos pelos quais possamos acompanhá-los em movimentos de reflexão sobre 

suas vidas. 

A proposta de produção de videobiografias se inscreve no contexto dessa 

busca. Trata-se de uma aposta que se projeta a partir da necessidade de escuta e, 

correlativamente, pela disponibilidade para acolher a diversidade expressiva dos 

adolescentes, dispondo-se, nesse processo de escuta e expressão, a contribuir para 

a formação da autonomia desses sujeitos que, destituídos da família e das 

oportunidades laborais e intelectuais de sua individualização social, tornam-se, por 

excelência, o indivíduo da sociedade do esgarçamento das grandes narrativas, no 

caso deles, prematura e compulsoriamente instados a contar apenas consigo para a 

construção de suas vidas. 

 

4.1 A VIDEOBIOGRAFIZAÇÃO DA ADOLESCÊNCIA ABRIGADA 

 

Em que consiste a integração entre as abordagens (auto)biográficas e 

fílmicas, aqui denominada de videobiografia, frente aos propósitos de pesquisa, 

ação e formação dos adolescentes abrigados? Conforme já sinalizamos 

anteriormente, a abordagem (auto)biográfica dos fenômenos da educação se 

desenvolve impulsionada pelos desafios de uma época em que, segundo Delory-

Momberger (2008, p. 69), as “instituições não têm mais a mesma capacidade de 

integração e os indivíduos são induzidos a demonstrar cada vez mais sua 
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capacidade de iniciativa e de autonomia e encontrar, em si mesmo, os meios e os 

motivos de sua conduta”.  

Trata-se de uma concepção que posiciona no centro da ação formadora o 

conceito de autopoiese, neologismo advindo dos gregos autos (próprio) e poiéses 

(produzir) para referir-se à atividade de autofazer-se e da capacidade de construir e 

reconstruir a si próprio. Observada inicialmente nos sistemas naturais, pelos 

cientistas chilenos Maturana e Varela (1995), a autopoiese sintetiza tanto a 

capacidade de regeneração quanto a de ajuste dos seres vivos ao ambiente que os 

cerca.  

Nas ciências da educação, o conceito é esclarecido por Pineau (2004), um 

dos precursores do movimento socioeducativo das histórias de vida. Segundo o 

autor, a atividade autopoiética nos seres humanos permite aos sujeitos debruçarem-

se sobre si, num movimento reflexivo que os tornam simultaneamente sujeitos e 

objetos das próprias reflexões. Esse processo, ainda segundo o autor, fornece os 

subsídios capazes de operar as transformações necessárias para que os sujeitos se 

apropriem de sua historicidade. Nas palavras do autor, “o auto não é uma entidade, 

uma substância já formada que apenas teria que se exprimir, se afirmar. É antes 

uma ação, isto é, uma retroação formante, formando-se e formando através de seu 

próprio movimento” (PINEAU, 2004, p. 200). 

Ao projetar-se numa vertente não instituída da formação, “aquela que 

chamamos, de maneira residual, indiferenciada e um pouco negativa, de formação in 

ou não formal” (PINEAU, 2005, p. 109), a abordagem (auto)biográfica possibilitou, 

segundo o autor, engendrar as noções de autoformação, heteroformação, 

ecoformação, que pontuaram o início da exploração dessa vertente socioeducativa 

nas dimensões de uma abertura para si, para outrem e para o meio, ao mobilizarem, 

respectivamente, os processos de formação consigo, com os outros e com as 

coisas. 

Nessa perspectiva, os movimentos de autoformação, heteroformação e 

ecoformação atuariam em cada idade clássica da vida – juventude, idade adulta e 

velhice - mas sob a influência dominante de uma delas. Ao referir-se à juventude, 

categoria que acolhe a fase adolescente da vida, o autor reforça a ideia de uma 

heteronomia que transita de forma acompanhada na direção da autonomia, o que 

corresponderia correlativamente ao percurso que se inicia com a heteroformação e 

se põe rumo a autoformação. 
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A responsabilidade da formação da juventude recai, em 
primeiro lugar, nos pais e educadores. Logo, ela está sob um 
regime de heteroformação formal que não elimina a influência 
dos jovens e dos lugares, mas a sobredetermina. Por legítima 
que seja esta formação pelos outros, ela se torna alienante se, 
na idade adulta, o protagonista não assumir a responsabilidade 
de sua formação, ao mesmo tempo que a de sua vida 
(PINEAU, 2004, p. 160). 

    
Concebida de maneira sistêmica, essa “modelização paradigmática” 

(PINEAU, 2005, p. 108), fundamentada nos princípios da descoberta e valorização 

da pessoa em sua singularidade, permite compreender, formar e intervir, articulando 

o que está dividido e buscando os sentidos para elementos, eventos e trajetos 

erráticos e caóticos. 

Neste sentido, compreendemos que a ressignificação de subjetividades 

forjadas em movimentos erradios, num aqui agora deambulante, como é o caso de 

adolescentes em situação de exclusão social e abrigo demanda por uma 

socioeducação auto-hetero-ecoformadora, que os conduzam à conquista de sua 

autonomia.  

Nessa perspectiva, os escritos autobiográficos posicionam-se na condição de 

“sincronizadores pessoais”, assim definidos por Pineau (2004):  

 

Permitindo que os sujeitos recolham e deem forma aos seus 
diferentes pedaços da vida, semeados e dispersos ao longo 
dos anos, tempos e contratempos, a história de vida faz com 
que construam um tempo próprio, que lhes dê uma 
consistência temporal específica, uma duração, uma história 
(PINEAU, 2004, p. 193). 

 
O exercício de articulação das próprias experiências, ou seja, a ação de dar 

sentido ao ajuntamento dos elementos, de outra forma dispersos e fragmentados, 

traduz-se numa posição política na direção da conquista da própria existência. Ao 

tentar compreender a própria vida no curso temporal quebrado e descontínuo, o 

indivíduo dela toma posse tornando-se sujeito de sua historicidade.  

 

As pessoas em formação não fazem sua história de vida para 
fazer literatura e menos ainda num sentido disciplinar. 
Produzem sua história de vida, diretamente, para viver. [...] 
Tentar dizer sua vida é tentar fazê-la, produzi-la, e não apenas 
exprimi-la, comunicá-la, reproduzi-la (PINEAU, 2004, p. 198) 
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No percurso de integração entre a abordagem (auto)biográfica e o método 

fílmico, destacamos algumas noções, dentre as quais, a que flagra os sujeitos em 

“atividade biográfica”, que, segundo Delory-Momberger (2012, p. 42), não pode mais 

restringir-se apenas ao discurso, às formas orais ou escritas de um verbo realizado, 

estendendo-se às atividades mentais e aos comportamentos que, de modo 

constante, estruturam a experiência e a ação do homem em sua relação com seu 

vivido e com o mundo que o cerca.  

Nessa perspectiva, os homens percebem sua vida e ordenam sua experiência 

nos termos de uma “razão narrativa” que, nas palavras da autora,  

 

Deve ser entendida como uma atitude primeira e específica do 
vivido humano: antes mesmo de deixar algum traço escrito de 
nossas vidas, antes de todo o discurso, oral ou escrito, feito 
sobre nós mesmos, configuramos mentalmente nossa vida na 
sintaxe de uma narrativa (DELORY-MOMBERGER, 2012, p, 
41).  

 

Assim, frente aos acontecimentos e às situações de nossa existência, essa 

inteligência narrativa, para além das formas canônicas, assume a forma de 

representações, gestos, comportamentos e ações comuns, em cuja dinâmica, 

ordena-se e se interliga, conscientemente ou não, uma história interior que cada um 

conta para si na tessitura de uma intriga incessante, que acompanha e organiza as 

experiências individuais e coletivas. 

Para a autora, “o ser humano vive cada instante de sua vida como o momento 

de uma história em curso (alguma coisa começa, alguma coisa acontece, alguma 

coisa se encerra): história de uma hora, de um dia, história de uma vida” (DELORY-

MOMBERGER, 2012, p. 42). É nesses termos que, na perspectiva da autora, se 

definem os termos biografar e biografização. 

 
Os neologismos biografar(-se) e biografização marcam o 
caráter processual da atividade biográfica e remetem a todas 
as operações conscientes ou inconscientes, intencionais ou 
não-intencionais, mentais, comportamentais, verbais, pelas 
quais os indivíduos não param de inscrever sua experiência e 
sua ação em esquemas temporais orientados e dotados de 
uma finalidade (ibid., 43). (itálico da autora). 
 

 

Sendo a atividade biográfica compreendida como todas as operações 

conscientes ou inconscientes, intencionais ou não, pelas quais os indivíduos se 
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inscrevem no tempo e no espaço de realização de suas experiências, toma-se, aqui, 

o suporte audiovisual como o meio potencialmente adequado ao registro desses 

processos de biografização dos sujeitos, em razão dos atributos tecnológicos pelos 

quais se podem reproduzir e arquivar tanto as formas mais explícitas quanto as mais 

sutis da expressividade humana. 

Segundo Ramos (2003), a consciência e a metodologia cinematográficas 

desenvolveram novos dispositivos conceituais, técnicos e práticos, postos ao serviço 

da observação, da análise e da investigação. Nas palavras da autora:  

 

A aliança da observação e da escuta, da linguagem verbal e 
não verbal que o documento fílmico proporciona constitui, ao 
nível teórico e metodológico, um instrumento essencial em 
diferentes domínios científicos, nomeadamente nas Ciências 
da Educação, em Ciências Sociais e nos Estudos 
Inter/Transculturais (RAMOS, 2003, p. 35)  

 

Nessa perspectiva, a autora sugere que o filme é particularmente importante 

para o estudo das aprendizagens informais e difusas, as quais têm tendência de 

passarem despercebidas, com destaque para “a educação, sobretudo a informal, 

plena de detalhes, os quais são essenciais, vindo o filme, em particular, captar e 

desvendar esses detalhes tão importantes para compreender os processos 

educacionais e de aprendizagem” (RAMOS, 2003, p. 46). 

Aqui, faz-se importante ressaltar que, quem olha, olha de algum lugar, para 

algum outro lugar. As imagens dão orientações para as nossas práticas diárias em 

um nível muito elementar de entendimento, aprendizagem, socialização e 

desenvolvimento humano, investindo nos comportamentos em situações ou lugares 

sociais, através de expressões, mímicas e gestos aprendidos por imagens mentais 

e, dialeticamente, delas reveladoras. 

O olhar fílmico é um olhar instrumentalizado que repousa no emprego de 

aparelhos de gravação, através dos quais se busca, em se tratando de uma 

pesquisa de campo, beneficiar-se das melhores condições de inserção no meio 

observado. Ao assumir o formato de uma oficina de vídeo, como forma de iniciar os 

adolescentes às técnicas de pré-produção, produção e pós-produção fílmica, além 

de propiciar uma socialização de nosso saber, este formato justifica-se ainda pela 

possibilidade de inserção no abrigo dos aparelhos audiovisuais utilizados no campo 

de pesquisa, assumindo lugar legítimo no cenário de atuações de seus atores. 
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Ao instrumentalizar os adolescentes nos meandros técnicos operacionais da 

tecnologia audiovisual, eles logo se tornaram documentaristas intuitivos dos espaços 

internos do abrigo, a captar os registros, por vezes, os mais inusitados, da atividade 

de biografização dos integrantes daquela comunidade, em ação e em interação em 

sua vida cotidiana.  

Os registros dessas escritas, em linguagem verbal e não verbal, ao se 

tornarem rastros biográficos na forma de grafias audiovisuais, tornam-se 

potencialmente recursos mediadores de auto-hetero-ecoformação, ao possibilitar o 

debruce de seus atores e autores sobre si, em um tempo determinado – um dia, 

uma hora, uma semana –, contexto especificado – abrigo de adolescentes –, 

atividade selecionada ou flagrada – interação entre educadores sociais e 

adolescentes abrigados, bem como entre estes e seus pares de acolhimento – e, 

decorrentemente, possibilita aos atores postos em registro, problematizar a própria 

figuração narrativa, destacando pontualmente a atuação assumida no enredo 

biográfico mais amplo pelo qual prospecta a sua vida em curso na sociedade e no 

meio natural. 

Em linhas gerais, é nessa perspectiva que a videobiografia é assumida neste 

estudo, constituindo-se de três ciclos subsequentes. No primeiro, propõe-se à 

produção de rastros biográficos dos adolescentes em atividades didáticas de 

iniciação à linguagem técnica audiovisual e em ação e interação cotidiana entre seus 

pares e educadores sociais; no segundo, investe, exclusivamente, na grafia das 

narrativas de vida dos adolescentes; e, no terceiro, no registro dos adolescentes, 

frente às atividades de reflexão acompanhada sobre aspectos de suas próprias 

narrativas.  

Nesse sentido, a instauração de uma rotina de formação técnica inicial à 

linguagem audiovisual no cotidiano do abrigo, disponibilizada indistintamente a todos 

os acolhidos, criando, assim, as condições para a expressividade desses sujeitos, 

independentemente de seus níveis de escolarização, possibilitou observar a 

intencionalidade das atividades biográficas pelos adolescentes assumidas frente a 

esse dispositivo.  

Aqui, faz-se adequada uma máxima de André Leroi-Gouhan (1911 – 1986), 

utilizada por Freire e Lourdou (2009, p. 09), organizadores do título “Descrever o 

visível”: “toda obra técnica é um drama, um jogo entre o homem e a matéria que só 

o cinema pode restituir”. Adiante, em momento propício, estaremos dando 
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visibilidade à dramaticidade que constituiu o percurso de realização das atividades 

videobiográficas no contexto de sua realização, um abrigo institucional de 

adolescentes em situação de vulnerabilidade de risco.  

Por ora, importa destacar o caráter desbravador da tecnologia audiovisual no 

âmbito das tradições discursivas já consagradas pelo movimento socioeducativo das 

histórias de vida, ao aportar o específico atributo da reprodução técnica do homem 

em ação e narração, possibilitando-o se posicionar frente à sua própria atividade 

narrativa autobiográfica para sobre ela desenvolver um exercício reflexivo de sua 

ação e atuação no decurso das intencionalidades assumidas perante si, o outro e o 

mundo. É nessa perspectiva que tentamos descrever a aventura da linguagem 

audiovisual rumo à sua integração às abordagens (auto)biográficas. 

 

4.2  A AVENTURA AUDIOVISUAL NA ABORDAGEM (AUTO)BIOGRÁFICA 

 

Uma longa linha do tempo distancia as “bios” socráticas dos atuais meios 

tecnológicos para falar de si. Entre esses dois pontos históricos, uma recorrência: a 

reafirmação ontológica do homem como ser de narração: “as narrativas são infinitas 

em sua variedade, e nós as encontramos em todo lugar. Parece existir em todas as 

formas de vida humana uma necessidade de contar” (JOVCHELOVITCH; BAUER, 

2003, p. 91). E, mais especialmente, a reafirmação ontológica do homem como ser 

de narração de si: “estamos constantemente a nos autobiografar, logo, narrar a 

própria vida é uma ação humana espontânea” (PASSEGGI, 2010, p.104). 

Na atualidade, esse ser autobiográfico encontra diversificados modos para 

falar de si e decuplicar suas histórias de vida, tanto através dos meios eletrônicos de 

interação imediata face a face, independentemente da distância geográfica que 

separa os interlocutores - Skipe e Windows Live Messenger-, quanto através dos 

meios tecnológicos audiovisuais em vídeo, televisão e cinema. Associados aos 

demais meios tecnológicos para falar de si - Second Life, Facebook, Orkut, Twitter, 

MaySpace – o conjunto que daí emerge compõe uma configuração que, segundo 

Passeggi (ibid.), “permite falar de uma sociedade biográfica”. 

Diante de tal diversidade, associada à flutuação terminológica encontrada nas 

pesquisas de abordagem autobiográfica – método (auto) biográfico, relato de vida, 

histórias de vida, histórias de vida em formação, pesquisa narrativa, narrativa, 

investigação biográfico-narrativa -, a autora propõe que as histórias de vida e os 
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fragmentos dela, quando grafados por meio de expressões midiáticas e digitais – 

cinebiografia, fotobiografia, videografia, webgrafia, etc – sejam inseridas na 

categoria das narrativas (auto)biográficas, destacando que os parênteses indicam a 

inclusão tanto das biografias – histórias de vida grafadas por outro que não o 

biografado – quanto das autobiografias – histórias de vida grafadas pelo próprio 

biografado. 

Nesse contexto, em que resíduos de si são exponencialmente produzidos e 

estendidos no tempo e no espaço, em nível global, é possível destacar alguns dos 

marcos teóricos resultantes do esforço intelectual para compreender o movimento 

de integração entre grafias de si e tecnologias audiovisuais.  

Pineau e Le Grand (2010) afirmam que as histórias de vida, uma vez 

abordadas como “fatos temporais pessoais”, permitem, de um ponto de vista gráfico, 

ampliar o “território das escritas do eu” para os meios orais e visuais – foto, teatro, 

rádio, televisão, vídeo, cinema. 

De acordo com Passeggi (2010), essa ampliação vem sendo configurada 

desde meados dos anos 1980, quando as histórias de vida se inscreveram no 

movimento científico e cultural que impulsionou o retorno do sujeito-ator-autor às 

pesquisas humanas e sociais.  

Segundo a autora, ao caminhar nessa direção, as investigações desses 

campos de produção do conhecimento ajustaram o foco para as noções de 

reflexividade, representações, sentido, crenças e valores. Desse ajuste decorreria o 

reposicionamento da linguagem, do cotidiano e do saber do senso comum como 

lugares privilegiados para compreender laços ainda inexplorados entre sujeito e 

objeto, indivíduo e sociedade, determinismo e emancipação.  

Parafraseando o filósofo francês Georges Gusdorf (1912-2000), a autora 

conclui que: 

 

A pesquisa (auto) biográfica pode incluir, sem discriminação, 
todas as grafias (desde a escrita em línguas naturais, como as 
biografias, autobiografias; aos gestos, às fotografias, como as 
fotobiografias; videografias, cinebiografias, webgrafias, 
transcrições de textos orais...), nas quais o sujeito toma a si 
como objeto de reflexão. Se adotarmos essa percepção, é 
possível dizer que a pesquisa (auto) biográfica inclui em seu 
domínio a multiplicidade de áreas consideradas canônicas e as 
propostas emergentes que constituem territórios ainda 
inexplorados (PASSEGGI, 2010, p. 110). 
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A integração entre as tecnologias audiovisuais e as narrativas de vida, de 

perspectiva autobiográfica, tem despertado ainda o interesse de outros autores que 

alimentam as atuais indagações sobre o uso dessa linguagem técnica em atividades 

reflexivas de formação e autoformação.  

Phillipe Lejeune (2008) sugere as implicações dessa integração, quando 

discute, na forma de um pacto autobiográfico, a fronteira entre autobiografia e ficção. 

Ao tratar especificamente da linguagem audiovisual nas grafias de si – via cinema -, 

o autor primeiramente indaga sobre a capacidade de expressão do eu, nesse 

veículo, para, em seguida, fazer uma provocação: “se o cinema foi inicialmente 

mudo, depois aprendeu a falar. Por que não poderia estar aprendendo a dizer “eu” – 

à sua maneira?” (LEJEUNE, 2008, p. 227). 

Em defesa dessa premissa, o autor faz um inventário de diversas produções 

por ele categorizadas como “cine-mim”, “auto-biogra-filme” ou ainda “filmagem 

íntima”. Trata-se de narrativas pessoais, produzidas em torno de temas como 

viagem, reportagem, teorias, experiências, autoanálise, confissões amorosas, 

autobiografia, correspondência, melancolia, tristeza, nostalgia, desejo do outro, 

passado, regressão e solidão. Diante dos vários exemplos, Lejeune (ibid., p. 236) 

conclui a sua provocação, anunciando prospectivamente: “o cinema, por sua vez, 

também vem dizer eu. E isso só pode enriquecer a autobiografia, é uma aventura 

que se deve acompanhar com curiosidade”. 

No ano de 2005, o “Festival Internacional de Documentários - É tudo verdade” 

reuniu uma parcela das conferências internacionais que acompanharam os dez anos 

de existência do evento e as publicou na obra “O Cinema do Real”. O capítulo 

“Investigando o sujeito: uma introdução” (RENOV, 2005) dedica-se ao debate da 

autobiografia em filme e vídeo. Para o autor, este gênero se define como “uma forma 

de escrita pessoal referencial, na qual o autor, o narrador e o protagonista são a 

mesma pessoa” (ibid., p. 235).  

Um ano depois, o livro “Tempos, narrativas e ficções” (SOUZA, ABRAHÃO, 

2006), resultante do II CIPA – Congresso Internacional sobre Pesquisa (Auto) 

biográfica traz dois capítulos situados no âmbito da aventura da produção de 

imagens biográficas. Neles, são problematizados os autoretratos de Rembrandt 

como um percurso autobiográfico de invenção de si (AVANCINE, 2008) e a 

fotobiografia na formação de si (DELORY-MOMBEGER, 2006). 
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Neste último, a autora reafirma as imposições de uma sociedade em que o 

indivíduo “retorna a si mesmo para definir suas próprias marcas e fazer sua própria 

história” (ibid., p.106), esclarecendo que esse movimento socioeducativo “leva a um 

deslocamento do interesse centrado exclusivamente sobre o texto em direção à 

imagem” (ibid.). 

Após problematizar um “eu” fotobiográfico, em que o fotógrafo figuraria 

obrigatoriamente na foto, a partir de instantâneos realizados com um retardador 

automático, a autora orienta o afastamento dessa posição limitadora. “Cabe ao 

fotógrafo reconhecer a dimensão fotobiográfica em seu trabalho, ou, ao espectador, 

na leitura que faz” (ibid., p.110). 

Nessa perspectiva, além de analisar a dimensão fotobiográfica de alguns 

fotógrafos, a autora apresenta ainda algumas categorias do gênero: autoretrato, 

fotos de família, reunião de amigos, acontecimentos, viagem. No entanto, a ênfase 

ainda recai sobre o escritor fotobiográfico externo, àquele que grafa, mas não se 

inscreve imageticamente no próprio material que produz. 

Em 2008, durante o III CIPA – Congresso Internacional sobre Pesquisa (Auto) 

Biográfica, realizado pela UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte -, 

na cidade de Natal, é demarcado mais um passo na direção da aventura 

videobiográfica. Na ocasião, Delory-Momberger (2008) retorna ao tema, dessa vez 

aproximando-se ainda mais da integração entre abordagem biográfica e novas 

tecnologias da comunicação.  

Em seu artigo, “Pesquisa biográfica em Educação: orientação e territórios”, a 

autora destaca as possibilidades que podem favorecer a pesquisa biográfica nas 

dimensões da história da educação, da sociologia da educação e das práticas de 

ensino-aprendizagem, alertando que as tendências apresentadas são próprias do 

contexto europeu, necessitando, portanto, de adequação às específicas realidades 

de cada país em que elas são discutidas. 

Em se tratando da sociologia da educação, a autora informa que, ao 

descreverem a sociedade futura como uma sociedade do conhecimento, os 

relatórios da “Comissão Europeia sobre a Formação” enfatizaram a universalização 

da formação, que pode ser compreendida em três níveis: pedagogização da 

sociedade, pedagogização do curso da vida e mundialização. Os dois primeiros 

níveis tratariam, respectivamente, do entendimento da extensão da formação à 
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maioria dos setores da atividade social e da extensão da formação a todo o decorrer 

da vida e ao conjunto de seus aspectos.  

No nível da mundialização estariam às preocupações com os “scripts” que 

acompanham os modelos de educação sob a forma de imagens, signos e discursos 

enviados em particular pela televisão e pela Internet. Neste nível, a questão posta 

pela autora indaga em que medida e de que forma os modelos de socialização-

formação veiculados pela mídia de massa estariam integrados às construções 

individuais.   

Na tentativa de resposta a essa questão, a autora realiza pesquisa com 

jovens e adolescentes entre 15 e 19 anos, consumidores de programas 

dramatúrgicos televisivos, sintetizando da seguinte forma as suas conclusões: 

 

O ponto comum desses programas é dar pela ficção uma 
imagem mimética da realidade, sob a forma de um pronto-para-
consumir cuidadosamente organizado: em sua maioria, esses 
programas põem em cena um pequeno número de scripts 
biográficos facilmente identificáveis, que desfiam esquemas 
muito simplificados de degradação ou de melhoria da “vida”, de 
experiência e de lição da “experiência. Essas produções 
televisuais são um equivalente moderno (e muito rudimentar) 
do “romance de formação” e compartilham com ele a mesma 
função de representação da existência e de espelho, se não de 
“molde” biográfico” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 30). 
 

Ainda durante o III CIPA, as discussões de Dias (2008) e Alves (2008) 

trataram das implicações entre tecnologias audiovisuais e abordagem biográfica. Em 

“Narrativa em processos de pesquisa e formação: escrevendo... juntando 

pedacinhos, reconstruindo trajetórias”, Dias (2008) explicita a metodologia utilizada 

em seus experimentos, como forma de possibilitar aos participantes do estudo a 

imediata visualização das ações por eles postas em registro. 

 

Para isso, nos utilizamos dos relatos orais e escritos, recolhidos 
durante as Oficinas de narração, do Portfólio reflexivo, dos 
Diários, além de imagens fotográficas e filmagens (videografia), 
as quais têm sido ferramentas importantes, pois permitem a 
visualização e o retorno frequente às relações vividas em ação, 
seja da pesquisa, seja da formação (DIAS, 2008, p. 222). 

 

 Em “Lembranças em imagens”, Alves (2008, p.181), ao estabelecer as 

relações entre narrativas e imagens, conclui que, “[...] do lado do fotografado, há 

toda uma forma de ver imagens, em nossa sociedade, em que elas aparecem como 
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a `verdade´, levando, muitas vezes, a certos momentos de incômodo, quando um 

praticante com quem vamos `conversar´, vê uma imagem sua”.  

Em 2010, a aventura da integração entre tecnologias audiovisuais e 

abordagem autobiográfica ganha título exclusivo. Trata-se da obra “Modos de Narrar 

a Vida: Cinema, Fotografia, Literatura e Educação”, lançada durante o IV CIPA - 

Congresso Internacional de Pesquisa (Auto) Biográfica, realizado pela USP – 

Universidade de São Paulo. Catani (2010, p. 09), no prefácio da obra, anuncia que 

“os resultados de tais incursões agregam elementos importantes para análises da 

formação e suas práticas, das artes, das narrativas e dos processos de invenção da 

vida”. 

Para Passeggi (2003, p. 12), ”a história das histórias de vida, felizmente, 

apenas começou”. Nesse contexto, Pineau e Le Grand (2012, p. 21) afirmam que 

“se a história de vida é uma prática autopoiética, ela não pode ser excessivamente 

heterodeterminada. Encontrar a forma de expressão é indissociável do conteúdo a 

ser expresso”. Segundo os autores, documentos e objetos dão testemunhos das 

passagens da vida pelo tempo, constituindo-se “práticas de rastros” (ibid. p. 24), a 

exemplo de fotografias. “A explosão multimediática decuplica as formas dessa 

prática de rastros” (ibid.).  

O lugar do vídeo nessa categoria de práticas de rastros é intrínseco a seus 

atributos. No contexto do desenvolvimento dos três ciclos sequenciais que 

compuseram as atividades videobiográficas, a adequação da tecnologia audiovisual 

vídeo se impõe em diferenciadas dimensões. Deixando as mais óbvias, 

relativamente implicadas nos fatores econômicos – fazer vídeo é menos oneroso 

que fazer cinema, mesmo que cinema digital, por exemplo – e, nos fatores de 

portabilidade – a função vídeo encontra-se em formatos variados, assumindo 

espaços mínimos e discretos -, importa evidenciar o atributo que o distingue no 

universo das imagens técnicas.  

Segundo Machado (1997), produzido e difundido fora do circuito televisual e 

mais explorado nos espaços domésticos, o vídeo avança na experimentação da 

linguagem eletrônica, buscando exprimir as inquietações mais agudas dos homens 

do nosso tempo. O vídeo executa uma função cultural de vanguarda, no sentido 

produtivo do termo: amplia os horizontes, explora novos caminhos, experimenta 

novas possibilidades de utilização, reverte a relação de autoridade entre produtor e 

consumidor de imagens.  
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No contexto de produção de videobiografias dos adolescentes, a utilização do 

vídeo se impôs, ainda, pelo atributo da exibição imediata das imagens produzidas. 

Nas palavras de Machado (1997, p. 67), “só o vídeo pode restituir o presente como 

presença de fato, pois nele a exibição da imagem pode se dar de forma simultânea 

com a sua própria enunciação”. Tais condições de expressividade e de registros 

íntimos, em que o sujeito contemporâneo torna-se produtor e espectador das 

próprias mensagens, apontam para a necessidade de discutir novas funções e 

finalidades do vídeo, dentre elas, a de instrumento de grafia e reflexão sobre si, 

subvertendo a tradição posição da tecnologia audiovisual como meio de extensão do 

homem, ao posicioná-la como meio de inflexão do homem sobre si. 

A propósito dessa discussão, Pires (2010) indicia algumas possibilidades. 

Segundo a autora, os relatos das pessoas sobre as suas experiências com o vídeo e 

com as câmaras em geral giram comumente no entorno da sensação de 

estranhamento, ao verem a própria imagem reproduzida, provocando novas formas 

de percepção em relação a si mesmo. Essa premissa assume lugar empírico por 

ocasião dos processos de edição de vídeo digital, por ocasião do curso ofertado pelo 

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -, já referido anteriormente 

durante o relato de nossas experiências de formação. Nas palavras da autora:  

 

A experiência da mediação da imagem técnica proporciona 
outra visibilidade ao sujeito em relação a si mesmo, 
desencadeando, paradoxalmente, o sentimento de 
estranhamento daquilo que lhe é familiar: a sua própria 
imagem. Ele percebe que há algo não reconhecível em relação 
a si próprio, podendo, posteriormente, incorporar essa nova 
imagem, assumindo-a como familiar. Nesse momento, 
vivencia-se uma experiência de transformação da consciência 
de si (PIRES, 2010, p. 281).       

   

Finalmente, a integração entre abordagem (auto)biográfica e tecnologia 

audiovisual acompanha as mais recentes tendências das pesquisas qualitativas em 

educação no Brasil. Segundo Gatti e André (2010), a pesquisa educativa brasileira 

evolui de forma bastante diversificada, superando a tendência inicial da dicotomia 

envolvendo quantitativo-qualitativo. Nesse cenário, as autoras destacam tanto o 

crescimento “dos estudos autobiográficos e histórias de vida” (ibid., p.35) quanto o 

grupo considerado emergente no cenário nacional: “o que estuda a introdução das 

novas tecnologias na escola e na sala de aula.” (ibid.). 
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Nessa aventura, em que as novas tecnologias comunicacionais se inscrevem 

tanto na ambiência educativa da vida prática quanto na ambiência escolar, 

justificamos o nosso interesse em compreender a integração entre as abordagens 

(auto)biográficas e as tecnologias audiovisuais, através do vídeo, na forma de 

dispositivos videobiográficos, com o objetivo exclusivo de atuar nos processos de 

formação e autoformação dos adolescentes, instando-os a grafar e a refletir sobre as 

narrativas por eles configuras sobre a história de suas vidas. 
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5 PESQUISA QUALITATIVA: CAMINHO QUE SE FAZ NO CAMINHAR 

 

 

... a história do mundo vivo se resume na elaboração de olhos 
cada vez mais perfeitos no seio de um Cosmos, onde é 
possível  ver cada vez mais. 

     (Teilhard de Chardin) 

 

 

A aventura do conhecimento científico é perpassada de contradições e 

ambiguidades. Se, por um lado, este modo de saber permitiu explicar as estruturas e 

o funcionamento do universo em suas diferentes manifestações da vida, 

proporcionando ao homem o esclarecimento e a libertação de antigos mitos e o 

domínio do ambiente, por outro, ancorado em formas de medir, avaliar e controlar a 

existência produziu condições de aniquilamento e opressão. 

Enquanto esteve hegemonicamente sob o pêndulo da quantificação, 

arvorando-se a produzir verdades sobre o mundo com auras de infalibilidade, o 

conhecimento científico pouco tendeu para a dimensão reflexiva de seu próprio 

saber, e, ilusoriamente separado da subjetividade humana, apoiou-se em critérios 

indiferentes aos sentidos de justiça e solidariedade que conduzissem a uma 

sociedade mais humana para os seres humanos. 

Especialmente durante o percurso de tradição positivista, aqui compreendida 

com Severino (1999, p.52) como “uma doutrina caracterizada pela postura básica de 

só admitir como válido o conhecimento dos fenômenos obtido através do método 

experimental – matemático” –, o modo científico de conhecer a natureza exportou 

para as ciências humanas as próprias convicções numa epistemologia portadora da 

pretensão de verdade. E, assim, instalou, nestas últimas, a crença em formas de 

explicação do homem em sua vida na sociedade igualmente baseadas em princípios 

de neutralidade, objetividade, cálculos e análises quantitativas, tendo-os como 

legitimadores das relações de causalidade e postulados verificáveis. 

Segundo Morin (2005), os objetos das ciências humanas e sociais não podem 

ser descritos formalmente. Para o autor, não se pode fazer uma ciência do homem, 

para homem e pelo homem, ignorando-se o fato de que os seres são feitos de 

matéria, mas também de sofrimentos e infelicidades. Segundo o autor, “se fazemos 

uma sociologia puramente abstrata, puramente demográfica, puramente quantitativa, 
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perdemos algo absolutamente essencial” (MORIN, 2005, p. 72). Nas palavras do 

autor, “conhecer o humano não é expulsá-lo do universo, mas aí situá-lo” (MORIN, 

2002, p.25). 

Nessa direção, o historiador W. Dilthey (1833-1911) é apontado por André 

(2002) como um dos pioneiros a problematizar a aplicabilidade da perspectiva 

positivista quantitativa às ciências sociais e a buscar uma metodologia que 

considerasse a complexidade e a dinamicidade dos fenômenos humanos, ao propor 

uma abordagem direcionada à interpretação dos significados. Max Weber (1864-

1920) igualmente contribui para a construção de um paradigma qualitativo como 

possibilidade de observação mais adequada dos fenômenos do homem e do meio 

social, ao adotar, como foco de investigação, a compreensão dos significados que 

as pessoas atribuem às suas ações.  

Frente à impossibilidade de explicar os fenômenos humanos e sociais 

exclusivamente através do método quantitativo de investigação, surge, no final do 

século XIX, ancorada nas raízes de estudos desenvolvidos por antropólogos e 

sociólogos, a abordagem qualitativa. Nessa perspectiva, trata-se, privilegiadamente, 

de interpretar a vida das pessoas, na busca de sentido para as informações 

coletadas através de um modo de investigação, que se desenvolve e se articula sob 

a influência de diferentes correntes de pensamento. De acordo com Bogdan e Biklen 

(1994, p. 19), “as origens da investigação qualitativa encontram-se em várias 

disciplinas”. 

Esses pressupostos se integram à perspectiva de conhecimento denominada 

de fenomenologia, cujos princípios fundamentam e valorizam a maneira singular de 

entendimento da realidade pelo indivíduo, opondo-se à perspectiva positivista das 

ciências naturais. Advém dessa perspectiva o conceito de compreensão, que 

sintetiza o resultado da interpretação da interpretação que o homem faz de sua vida 

cotidiana, através de processos e procedimentos que contínua e sistematicamente 

põem em consideração os sentidos que as pessoas atribuem “aos acontecimentos e 

às interações sociais que ocorrem em sua vida diária” (ANDRÉ, 2002, p. 18). 

Ao problematizar a investigação científica especialmente no âmbito da 

educação, Japiassu (1997, p. 40) interroga-se sobre “as aptidões de seu discurso 

para dar conta de seu objeto”. Inspirados nos postulados deste autor, Ghedin e 

Franco (2008, p. 39) argumentam que, para além da questão da cientificidade, a 

ciência dos fenômenos da educação deve se preocupar se “as produções de seus 
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pesquisadores são capazes de inventar um mundo, de tornarem-se parceiras da 

humanidade e de pensar não somente o que é verdade, mas o que é justo e 

desejável”, uma vez que a educação se reveste de uma complexidade que não pode 

ser desconsiderada nas investigações científicas dos fenômenos que lhes são 

peculiares. 

Estes autores caracterizam a complexidade da educação nas dimensões de 

uma prática social que se transforma pela ação humana e que produz 

transformações nos que dela participa; que permite sempre uma polissemia em sua 

função semiótica, nunca existindo uma relação direta entre o significante observado 

e o significado; que carrega sempre uma intencionalidade que evidencia sua 

complexidade axiológica; que se implica à imprevisibilidade das situações em que se 

configura e se reconfigura; que se define pelo princípio teleológico da humanização 

do homem, integrando sempre em suas ações um sentido emancipador; que, 

finalmente, em síntese, se define como uma prática social humana que emerge da 

dialética entre homem, mundo, história e circunstâncias (GHEDIN & FRANCO, 

2008). 

Dessa forma, uma vez considerados os objetivos gerais e específicos deste 

estudo, frente à complexidade socioeducacional dos propósitos de conhecimento e 

ação na realidade dos abrigos institucionais de adolescentes, a opção que se 

apresentou mais proximamente adequada advém do entrecruzamento entre a 

abordagem etnográfica e a da pesquisa-ação-formação, uma vez que esta última se 

propõe, simultaneamente, a conhecer, formar e agir na realidade pesquisada, 

rompendo assim com a possibilidade de uma concepção de neutralidade e de 

controle das circunstâncias da pesquisa e, a primeira, tem seu foco na compreensão 

da cultura do grupo pesquisado (ibid.).  

 

5.1 O OLHAR ETNOGRÁFICO NA BASE DO PERCURSO VIDEOBIOGRÁFICO. 

 

Tendo em vista a idiossincrasia que caracteriza o jogo de interações entre os 

adolescentes; entre eles e seus educadores sociais; e, igualmente, entre eles e nós, 

nos propusemos inicialmente a lançar um olhar etnográfico para as relações e as 

práticas culturais que ali se desenvolviam, como forma de realizar um movimento de 

aproximação compreensiva sobre os modos de pensar e agir daqueles sujeitos. A 

ideia era encontrar as frestas pelas quais pudéssemos sensibilizá-los e comprometê-
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los com as atividades que ali pretendíamos com eles realizar, diante da mais 

completa indiferença, não obstante as negociações com eles anteriormente 

contratualizadas.  

Nessa direção, o próprio espaço da oficina de vídeo se apresentou profícuo, 

uma vez que os adolescentes haviam dele se apropriado para estender a mesma 

qualidade atitudinal e comportamental pela qual instauravam a insubmissão, o 

desatino e os constantes atritos no contexto institucional mais amplo de seus 

acolhimentos. 

A abordagem etnográfica tem como premissa a observação das ações 

humanas e sua interpretação a partir do olhar das pessoas que praticam as ações. 

Para André (2002), a etnografia surgiu na área educacional como opção 

metodológica de pesquisa no final da década de 1970, aportando uma diferenciação 

relativamente aos estudos até então considerados etnográficos.  

Para autora, enquanto o interesse dos etnógrafos repousa na descrição da 

cultura de um grupo social, a preocupação dos estudiosos da educação é com o 

processo educativo. Sendo assim, ao referir-se aos estudos do tipo etnográfico que 

se tem trabalhado nos espaços educativos, especialmente os escolares, a autora 

sugere que, ao se fazer uso de técnicas etnográficas, como a observação 

participante, é possível 

 

documentar o não-documentado, isto é, desvelar os 
encontros e desencontros que permeiam o dia-a-dia da 
prática escolar, descrever as ações e representações 
de seus atores sociais, reconstruir sua linguagem, suas 
formas de comunicação e os significados que são 
criados e recriados no cotidiano do seu fazer 
pedagógico (ANDRÉ, 2002, p. 41). 

 
Além de adotar esses princípios de observação e registro diretamente no 

espaço de educação não formal do abrigo pesquisado, aportamos ainda os 

pressupostos mencionados pela autora como imprescindíveis ao pesquisador que 

escolhe a abordagem qualitativa de cunho etnográfico: a flexibilidade e a 

sensibilidade.  

A flexibilidade possibilitou redimensionar o plano de trabalho, ajustar o foco da 

pesquisa, rever as técnicas de coleta de dados e repensar os pressupostos teóricos. 

Quanto à sensibilidade, significou lançar o olhar para além do que nos parecia óbvio, 

tentando capturar o sentido dos gestos, das expressões não verbais, das cores, dos 
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sons e usar essas informações para prosseguir ou não nas observações, para 

aprofundar ou não um determinado ponto crítico, para interpretar as minúcias de 

nossa interação com os participantes da pesquisa e tê-las como referências 

importantes para a tomada de decisões ao longo do trabalho de campo. 

Nesse processo, posicionamos pontualmente o objetivo de identificar as 

práticas culturais dos adolescentes para, a partir delas, pensar criativamente os 

meios educativos de promoção do diálogo, frente aos mais diversificados modos por 

eles acionados para demostrar, de um lado, inacessibilidade e indiferença aos 

propósitos socioeducacionais ali ofertados, e, de outro, habilidade para a utilização 

do tempo e do espaço da oficina para aportar o mesmo comportamento pelo qual 

eles tencionavam os limites lhes impostos pelas normas institucionais, pairando 

jocosamente por sobre as noções de direito e dever. 

 Assim, por compreendermos que quaisquer proposições educativas devem 

estar enraizadas na vida e na cultura dos indivíduos em formação, assumimos, 

frente à variedade de manifestações de inquietude, afronta, descaso, ironia, 

indisciplina, dentre outros comportamentos, a partir dos quais os adolescentes 

desafiavam as noções de certo e errado, de bem e mal, a necessidade de exercitar 

uma “escuta sensível”, definida da seguinte forma por Barbier (2007, p. 94): “o 

pesquisador deve saber sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro 

para “compreender do interior” as atitudes e os comportamentos, o sistema de 

ideias, de valores, de símbolos e de mitos”. 

 Dessa forma, durante o primeiro ciclo de biografização dos adolescentes, 

tanto em situação de aprendizagem técnica audiovisual quanto a vivenciar as 

idiossincrasias próprias do ambiente institucional de seus acolhimentos, apoiamo-

nos no conceito minimalista de narrativa de vida, segundo o qual, na definição de 

Bertaux (2008, p. 18), “existe narrativa de vida desde que haja descrição sob forma 

narrativa de um fragmento da experiência de vida”. Tais fragmentos passaram a 

constituir unidades de sentido que pouco a pouco foram revelando tanto a dinâmica 

interna do abrigo quanto os sentidos e significados pelos adolescentes atribuídos ao 

serviço de acolhimento ali realizado. 

Assim, o olhar etnográfico lançado na direção daquele cenário e de seus 

personagens mostrou-se particularmente adequado ao primeiro ciclo dos registros 

videobiográficos, possibilitando formular deduções acerca das práticas culturais 

pelos adolescentes aportadas no abrigo como forma de resistências ao abandono, 
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violência, negligência, preconceitos, estigmas e negação às condições de 

precariedade material e simbólica a que a vida lhes havia destinado.  

Nessa perspectiva, situamos as ações e comportamentos por eles manifestos 

no contexto de suas práticas culturais no âmbito dos processos de biografização, 

conforme a define Delory-Momberger (2008), possibilitando, assim, observar, nesses 

processos, os elementos do espaço-tempo interior dos adolescentes que se 

insinuavam e se projetavam significativamente através de suas palavras, gestos e 

movimentos. 

No decurso da oficina de vídeo, constituinte das atividades do primeiro ciclo, 

tal expressividade foi registrada tanto na ambiência interior do abrigo quanto fora do 

espaço institucional. Contudo, nos limites deste relato, estaremos nos reportando 

exclusivamente aos registros realizados no interior do abrigo, ocasião em que foi 

possível a constituição de rastros biográficos dos adolescentes em interação com 

seus pares e com seus educadores sociais. 

 

5.2 A PESQUISA-AÇÃO-FORMAÇÃO NO DECURSO DO PROCESSO 

VIDEOBIOGRÁFICO 

 

Nas ciências da educação, a simultaneidade entre a pesquisa, a ação e a 

formação é destaque no movimento socioeducativo das histórias de vida em 

formação, a partir de perspectivas que favorecem uma abordagem sistêmica e 

transdisciplinar (PINEAU, 2005). Para Gaston Pineau (ibid., p.109) a noção de 

pesquisa-ação-formação demonstra que “a epistemologia disciplinar positivista não é 

mais a única referência”, frente às demandas pela associação da pesquisa a 

processos emancipatórios de conscientização e de autonomização do sujeito.  

No Brasil, a tendência ao uso da pesquisa-ação tem sido observada em 

diversos campos de conhecimento, dentre os quais, o da Educação. Nesse sentido, 

faz-se referência, nesse campo de produção do conhecimento, aos apontamentos 

de Freire (2001), que defende a curiosidade epistemológica e o compromisso do 

educador para a formação da própria consciência crítica e a de seus educandos. 

 
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Fala-se 
hoje, com insistência, no professor pesquisador. No meu 
entender o que há de pesquisador no professor não é uma 
qualidade ou uma forma de ser ou de atuar que se acrescente 
à de ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a 



85 
 

indagação, a busca, a pesquisa. O que se precisa é que, em 
sua formação permanente, o professor se perceba e se 
assuma, porque professor, como pesquisador. [...] Pesquiso 
para constatar, constatando intervenho, intervindo educo e me 
educo (FREIRE, 1996, p. 32). 

89 
No processo de pesquisa-ação-formação, tais pressupostos ocupam lugar de 

destaque, uma vez que estabelece entre educadores e educandos a curiosidade 

epistemológica que os posicionam em atitude colaborativa de construção e 

reconstrução do saber, sendo ambos igualmente sujeitos desse processo.  

Nessa direção, Barbier (2007) nos informa a pesquisa-ação. Trata-se de um 

instrumento de investigação e ação que tem por princípio o desenvolvimento coletivo 

de trilhas, não de trilhos, assumindo, em decorrência, a epistemologia da 

complexidade, da imprevisibilidade e da multirreferencialidade, em função da 

mudança pretendida. 

Complexidade, porque “não visa, como a racionalização, tornar o todo real 

coerente à custa do menosprezo da vida em ato” (ibid., p.90), podendo “modificar 

seu rumo em função das informações recebidas e dos acontecimentos imprevisíveis” 

(ibid., p.118). Imprevisibilidade, porque “deixa-se surpreender pelo desconhecido 

que, constantemente, anima a vida” (ibid. p.97), daí a assunção de que “o espírito da 

criação está no cerne da pesquisa-ação existencial, sem saber jamais o que advirá 

ao final” (ibid. p.68). Multirreferencialidade, por entender que “todas as técnicas 

usuais em Ciências Sociais são suscetíveis de ser empregadas numa pesquisa-

ação, desde que contribuam para a resolução do problema” (ibid., p.125). Nas 

palavras de Barbier (ibid., p.106): 

 

A pesquisa-ação visa à mudança de atitudes, de práticas, de 
condições, de produtos, de discursos, em função de um 
projeto-alvo [...] que exprime sempre um sistema de valores, 
uma filosofia de vida, individual e coletiva, supostamente 
melhor do que a que preside a ordem estabelecida. Se houver 
um problema a resolver, é porque essa ordem estabelecida foi 
incapaz de, ou não quis que houvesse mudança. 

 
De acordo com Trip (2005, p. 445), “não há certeza de quem inventou a 

pesquisa-ação”. Para Barbier (2007), a gênese deste modo de conhecer e de intervir 

está nos métodos de investigadores das Ciências Sociais do final do século XIX e 

início do século XX. Nas palavras do autor, “penso na obra L´enquete ouvriére, de 
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Karl Marx, que, em seu tempo, incitava os operários das fábricas a refletirem sobre 

suas condições de vida” (ibid., p. 26).  

No âmbito dessa indefinição/indecisão histórica, ambos os autores citam Kurt 

Lewin (1890 - 1947) como um dos precursores da pesquisa-ação, destacando-lhe a 

personalidade imaginativa como um dos fatores implicados na criação de um modo 

de investigar e agir, apoiado “na ação de grupos e na necessidade de fazer com que 

as pessoas participem na sua própria mudança de atitude ou de comportamento 

num sistema interativo” (BARBIER, 2007, p.29). 

Em inventário retrospectivo, Barbier (2007) distingue dois períodos na história 

dessa nova disciplina científica. No primeiro, caracterizado pela emergência e 

consolidação, encontram-se os célebres trabalhos implicados com os problemas 

sociais urbanos, nomeadamente relacionados à delinquência juvenil, à influência das 

leis na mudança social, à imigração, a maioria deles realizada sob a influência da 

Escola de Chicago (1915-1940), que inventa um novo método, as lifes stories.  

O segundo período, de radicalização política e existencial, caracteriza-se pela 

reflexão epistemológica, sobretudo em torno da atuação do pesquisador. 

 

A pesquisa-ação supõe uma conversão epistemológica, isto é, 
uma mudança de atitude da postura acadêmica do pesquisador 
em Ciências Humanas [...] reunindo os três polos integrados do 
ser humano (corpo, alma e espírito: o imaginário pulsional, o 
imaginário social e o imaginário sacral) (BARBIER, 2007, p. 
32). 

 
 Para o autor, o cerne da pesquisa-ação está no desenvolvimento de 

estratégias que se aproximem da realidade da vida, a partir de uma abordagem 

multireferencial dos tradicionais elementos e processos da pesquisa: objeto e 

objetivos; princípios, pressupostos e hipóteses; instrumentos de coleta, interpretação 

e análise dos dados; avaliação, qualidade e confiabilidade dos dados; e implicação 

do pesquisador, tendo a mudança como fator decisivo na resolução das 

problemáticas assumidas. 

A propósito do conceito de mudança, “termo que não é sempre fácil de 

precisar” (ibid., p.45), consideramos pertinente, em nossos propósitos, a seguinte 

definição do autor: “mudar é aquilo por meio do qual o reprimido sai do seu ciclo de 

repetições” (ibid. p. 48).  
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Assim, a fim de servir como instrumento de mudança, seja ela social ou 

individual, a pesquisa-ação considera tanto as conjecturas possibilitadas pelo 

processo de interpretação dos dados, quanto permite a criação de situações, desde 

que objetivadas pelo princípio e finalidade de promover a transformação. Nas 

palavras do autor, “a pesquisa-ação postula que não se pode dissociar a produção 

do conhecimento dos esforços feitos para levar à mudança” (ibid. p.53). 

Nesse sentido, a pesquisa-ação parte do pressuposto de que é somente 

durante o processo de pesquisa que o verdadeiro objeto emerge na forma de um 

problema ou necessidade de um grupo em crise num contexto preciso, tendo, o 

pesquisador, o papel de identificá-lo, a fim de ajudar a coletividade na elucidação e 

conscientização dos fatores mais relevantes.  

Quanto aos instrumentos a serem utilizados na coleta de dados, esses podem 

ser semelhantes aos da pesquisa clássica, contanto que mais interativos e 

implicativos. Discussões de grupo, desempenhos de papéis e conversas 

aprofundadas são alguns exemplos apontados por Barbier (2007, p, 56), que, no 

entanto, orienta: “a pesquisa-ação utiliza os instrumentos tradicionais da pesquisa 

em Ciências Sociais, mas adota ou inventa novos”. 

 

Uma nova pesquisa-ação utiliza múltiplas técnicas de 
implicação (diário, registros audiovisuais, análise de conteúdo). 
Em geral, trata-se de técnicas que se aproximam mais das dos 
etnólogos ou dos historiadores do que das análises 
correlacionais e dos métodos experimentais (ibid., p.60). (itálico 
nosso) 

 

No contexto deste estudo, no que diz respeito ao papel do pesquisador, 

compreendemos que este absorve as funções multirreferenciais do mediador, ao 

criar as condições para o desenvolvimento da pesquisa, dispor temáticas, propor 

novas pistas e estimular os participantes à expressão da percepção que eles têm da 

realidade.  

Ele pode interpretar os problemas, esclarecer as questões e as 
atitudes, assinalar as contradições, explorar os mal-entendidos. 
Seus valores são menos a confiabilidade ou a validade do que 
a melhoria das condições sociais das populações 
marginalizadas e desfavorecidas (BARBIER, 2007, p.57). 

 
 Desta forma, o pesquisador em pesquisa-ação é um controlador de 

processos, que conduz com bom senso, descrevendo-os com precisão, no esforço 
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de torná-los modelos. Implicado, ele torna-se um participante engajado, aprendente 

e militante, contrariamente à ilusória atitude de neutralidade apregoada pelas 

abordagens positivistas. Nas palavras do autor: 

 
Eu definiria, então, a implicação como “um engajamento 
pessoal e coletivo do pesquisador, em e por sua práxis 
científica, em função de sua história familiar e libidinal, de suas 
posições passada e atual nas relações de produção e de 
classes, e de seu projeto sociopolítico em ato, de tal sorte que 
o investimento, que é necessariamente a resultante disso, é 
parte integrante e dinâmica de toda a atividade de 
conhecimento” (BARBIER, 2007, p.101). 

 
Nesse sentido, a pesquisa-ação se desenvolve como um paradigma que 

assume plenamente a dimensão filosófica da existência humana requalificada, 

optando por uma racionalidade que, diferentemente da racionalização, reconhece a 

complexidade e o não saber a respeito de alguns aspectos da vida, o que suscita 

nos participantes uma maior consciência das próprias lacunas, mas também o 

reconhecimento das potencialidades e dos recursos que os conduzam ao próprio 

desenvolvimento e o da coletividade em que se insere. 

Em termos de procedimentos metodológicos, a pesquisa-ação consiste em 

uma abordagem na forma de ciclos realizados em função de uma reflexão 

permanente sobre a ação, a qual o pesquisador passa e repassa o olhar objetivado 

pela mudança pretendida. Nesse processo, singularmente, o “objeto constantemente 

lhe escapa, arrastado pelo fluxo da vida. Ele o examina, continuamente, implicando-

se sem querer retê-lo” (BARBIER, 2007, p. 117-118).  

Conforme compreendemos, essas orientações mostram-se em adequação 

aos três ciclos desta pesquisa-ação-formação, discutidos amplamente com parte da 

equipe da coordenação do abrigo; com os pesquisadores profissionais, orientadores 

deste estudo, além daqueles pertencentes às agências éticas de autorização, os 

quais, ao sugerirem ajustes e adequações, tiveram suas recomendações 

integralmente cumpridas; e, finalmente, com o grupo-alvo, formado pelos 

adolescentes abrigados, para os quais, buscamos assegurar por parte deles a 

compreensão da proposta e seus graduais redirecionamentos.  

Nesse sentido, uma vez que o primeiro ciclo se constitui da oficina de vídeo, a 

partir da qual pudemos nos integrar à ambiência institucional para a 

operacionalização de nosso olhar etnográfico, apresentamos a seguir, de modo 
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contextualizado, os métodos e técnicas que, no decurso da própria investigação, 

foram se apresentando adequados aos segundo e terceiro ciclos videobiográfico.  

 

5.3 A ENTREVISTA NARRATIVA NA PERSPECTIVA DE SCHÜTZE. 

 

Os procedimentos que orientaram a produção das narrativas videobiográficas, 

consideradas atividades do segundo ciclo de nosso percurso metodológico, 

seguiram as sugestões de Schütze (2010, p. 210). Segundo o autor, os estudos 

biográficos hão de considerar que “muito, e por vezes tudo, depende da forma como 

o portador da biografia experiencia o encadeamento negativo de eventos e como ele 

o processa teoricamente”.  

Com base nesse princípio, foi solicitado que os adolescentes contassem 

livremente suas trajetórias, tendo como eixos três tempos: o da vida antes do abrigo; 

o da vida no abrigo; as expectativas de vida pós-abrigo. Compreendíamos que 

esses encaminhamentos estimulariam o livre-arbítrio e potencializaria a narrativa de 

outros temas, que não os especificamente relacionados à violência, conflitos e 

traumas, prenunciados no decurso da produção dos rastros biográficos do primeiro 

ciclo, durante a diversidade de atividades por eles realizadas durante o curso de 

iniciação à linguagem audiovisual. 

Contudo, a necessidade de expressar tais experiências se confirma. Em cada 

uma das três narrativas videobiográficas - num total de setenta e seis minutos e 

oitenta e três segundos de gravações - a recorrência a um tipo de acontecimento 

traumático posicionou-se como conflito central das tramas configuradas. Em tempo: 

dos segundo e terceiro ciclos videobiográficos participaram apenas três 

adolescentes. 

Em sua narrativa, Luiz, 17 anos, de modo subliminar, deu ênfase ao abuso 

sexual sofrido – fato confirmado a posteriori à narração, conforme iremos adiante 

discorrer; Beatriz, 13 anos, relatou as experiências de vulnerabilidade, abandono e 

riscos intrafamiliares, com ênfase na relação conflituosa com a mãe, usuária de 

drogas; e, Joana, 16 anos, falou do sentimento de culpa provindo da acusação de 

negligência materna, pela morte da filha, vivenciado no decurso de seu acolhimento 

institucional. 

Durante as entrevistas, conforme as orientações de Schütze (2010), 

utilizamos o recurso da “coda narrativa” para formular questões tangenciais ou 
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exmanentes aos relatos ou fragmentos de relatos. Nesses momentos, foi possível 

aportar às narrativas, aspectos mais relacionados ao serviço de acolhimento nas 

dimensões estruturais, políticas, interacionais e ambientais, com o “incentivo à 

descrição abstrata de situações, de percursos e contextos [...] não apenas do curso 

“externo” dos acontecimentos, mas também das reações internas, as experiências 

do portador da biografia e sua elaboração interpretativa” (SCHÜTZE, 2010, p. 

212/213). 

 

5.4 A MEDIAÇÃO BIOGRÁFICA NO TRAJETO REFLEXIVO DA VIDEOBIOGRAFIA 

 

Trinta dias após a realização das narrativas autobiográficas audiovisuais, 

período em que a oficina de vídeo continuou a ser ministrada, aportamos ao 

percurso metodológico as atividades do terceiro ciclo. Contudo, antes de exibir as 

videobiografias para os seus próprios autores, procuramos explicitar de que modo 

faríamos tais exercícios reflexivos, esclarecendo/traduzindo para eles a distinção 

entre ter experiência, fazer experiência e pensar as experiências, nos termos 

definidos por Josso (2010).  

 
a) “ter experiência” é viver situações e acontecimentos durante 
a vida, que se tornaram significativos, mas sem tê-los 
provocado; b)“fazer experiências” são as vivências de 
situações e acontecimentos que nós próprios provocamos, isto 
é, somos nós mesmos que criamos, de propósito, as situações 
para fazer experiências; c)“pensar as experiências”, tanto 
aquelas que tivemos sem procurá-las (modalidade a), quanto 
as que nós mesmos criamos (modalidade b). (ibid., p. 51). 

 

A ideia era que essas noções, no decurso das exibições, orientassem os 

adolescentes na identificação das atitudes frente às quais eles se percebessem 

agentes ou pacientes, e, a partir delas, pudéssemos acompanhá-los em processos 

de reflexão. Com esse objetivo, procuramos realizar a triangulação reflexiva entre o 

autor da videobiografia, o ator da narrativa – sendo ambos, uma mesma pessoa civil 

– e o pesquisador-mediador biográfico. 

Nesse processo de reflexividade acompanhada, recorremos aos ensinamos 

de Passeggi (2008, p. 43). A autora, ao apresentar os dois níveis lógicos do trabalho 

biográfico, “narrar a história de sua vida e trabalhar sobre ela”, tematiza a noção de 

mediação biográfica, compreendida como a ação de coinvestimento dialógico 
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realizado entre os formandos e o formador, durante a realização dos processos de 

acompanhamento de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que produzem e 

refletem sobre as suas narrativas de vida. 

Para pensar as qualidades do pesquisador-mediador biográfico, a autora 

inspira-se nas figuras antropológicas do Amador, Ancião, Animador e Balseiro, 

sugeridas por Josso (2004). Ao tomar o Amador “como a figura antropológica da 

totalidade da mediação”, Passeggi (2008, p. 47) sugere que esta figura 

antropológica, que acompanha a narrativa inicial, “transformar-se-á em outras 

figuras durante o acompanhamento, em ligação com a evolução do processo de 

(trans)formação do narrador”.  

Na condição de Ancião, por exemplo, o papel será o de manter o narrador em 

contínua atenção consciente de si, contribuindo para que ele descubra o que 

pretende ser, aonde ir e onde fazer. Enquanto Animador, ampara o nascedouro das 

ideias e a ação de ressignificação do outro sobre si, para que ele possa renascer; e, 

finalmente, como Balseiro, tem por tarefa promover o estranhamento necessário à 

compreensão das aprendizagens ocorridas no decurso do processo reflexivo. 

Dessa forma, a experiência da mediação biográfica, na singularidade da 

população pesquisada, permitiu assinalar questões estimuladoras frente às pautas 

emergentes pelos próprios adolescentes durante a exibição de suas narrativas, 

focalizando os aspectos que pudessem contribuir para a configuração de processos 

de formação da autonomia desses sujeitos. O conjunto desses procedimentos 

implicou num processo de reflexividade acompanhada, pelo qual pudemos “explorar 

a capacidade de explicação e de abstração do informante como especialista e 

teórico de seu eu” (SCHÜTZE, 2010, p. 210). 

O intuito era que o processo reflexivo instaurado por esse procedimento se 

tornasse, para os adolescentes, uma “experiência fundadora”, assim compreendida 

nos termos de Josso (2010, p. 53): “Bom, agora que eu já sei o que foi vivido, 

conheço a experiência que tive, ela vai me servir para quê? O que vou fazer com 

ela?”.  

Nessa perspectiva, a autora defende a experiência fundadora como o 

momento em que o formador-pesquisador contribui para transformar o autor da 

narrativa no mais importante intérprete de seu relato, ajudando-o a se distanciar 

cada vez mais de si para compreender quais foram as suas aprendizagens e “que 
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lições tirar da experiência para agir, tomar decisões e projetar seu vir a ser” (ibidem, 

p. 52). 

 

5.5  O DIÁRIO DE CAMPO 

 

Além dos registros audiovisuais, durante todo o processo de nossa 

investigação registramos no diário de campo as experiências compartilhadas com os 

adolescentes no decurso dos três ciclos estruturantes do trabalho, bem como as 

impressões pessoais sobre o andamento do estudo. Nesses registros, encontram-se 

anotações da rotina observada no cotidiano do abrigo, aspectos relacionados às 

interações com o conjunto mais amplo dos atores do abrigo – além dos 

adolescentes, educadores sociais e integrantes da rede de proteção, eventualmente 

contatados – além de notas sobre nossas apreensões, angústias e expectativas 

acerca do trabalho, que seguia seu curso considerando as mudanças por vezes 

radicais operacionalizadas no contexto do acolhimento. Citamos um exemplo: 

 

Diante dos comentários dos educadores sociais sobre a 
impossibilidade de aportar algum tipo de controle sobre os 
adolescentes, fico extremamente inseguro. Sendo a atitude de 
desmando dos adolescentes posta em consideração na 
dimensão da pesquisa, o que fazer com ela nas dimensões da 
ação e da formação? Como identificar, em meio aquele 
desvario, uma ponte para com eles construir alguma base de 
diálogo? Hoje, na universidade, durante a leitura e discussão 
de um texto de Norbert Elias, conheci a metáfora “o pescador e 
o redemoinho”. Consegui, nela, estabelecer a relação entre o 
maremoto que diariamente enfrento no abrigo e o autocontrole 
que devo cultuar para, assim, identificar os pilares possíveis de 
intermediar o encontro com eles, isso se não quisermos 
naufragar em nosso intento.  

   

Este exemplo ilustra a serie de dificuldades por nós vivenciadas no decurso 

deste estudo. Trata-se de uma situação por vezes literalmente fora de controle, 

imprevisível, multifacetada, que na maioria do tempo nos exaure e nos desestrutura 

a integridade emocional, apesar de, em nossa perspectiva, tais ações estarem 

sempre posicionadas como possibilidade de conhecimento e, sobretudo, de uma 

grande aprendizagem.  

Como apoio às anotações de campo, em meio aos caos, buscamos a 

sistematização orientada por Bogdan e Biklen (1994). A cada observação, 
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entrevista, ou qualquer outra sessão de investigação, ação ou formação, 

registrávamos as nossas impressões mais gerais sobre o que aconteceu, a 

descrição das pessoas, ideias, estratégias, reflexões e palpites. Muito embora a 

maioria das ocorrências tenha sido registrada em tecnologia audiovisual, esse 

procedimento, em si, não garantia a suficiência do conjunto de elementos 

significantes que pululavam naquela situação de pesquisa. Ademais, havia sempre 

as impressões advindas do nosso olhar do pesquisador, fonte de reflexão no 

decurso dos trabalhos. 

Algumas situações exigiram o uso da memória para uma escrita posterior, 

uma vez que o trabalho com adolescentes, sobretudo em razão do uso de 

equipamentos eletroeletrônicos, que por vezes se tornavam objetos de disputas 

acirradas, requeria uma atenção redobrada em várias dimensões, dentre elas o 

cuidado com a segurança dos próprios adolescentes.  

Nessas ocasiões, para garantir o nível de detalhe e, consequentemente, de 

reflexão, nos registros do diário de campo, desenvolvemos uma técnica de 

memorização que se constitui em refazer mentalmente todos os passos e 

ocorrências, numa espécie de filme interior. 

Nesses momentos, reservávamos um tempo suficiente para que pudéssemos 

esgotar a quantidade de dados testemunhados, pensados, imaginados, articulados, 

contraditos, estabelecendo uma cronologia para o curso das observações para, em 

fidelidade à temporalidade dos fatos, tornar claras as várias caminhadas que ora se 

estabeleciam como trilhos, ora como trilhas, a depender da imprevisibilidade e das 

idiossincrasias de uma comunidade que se estabelece como única no tempo e 

espaço. 

 

5.6 METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS DADOS 

  

Um dos grandes desafios da pesquisa se traduz na organização e seleção do 

material empírico que sustentará de modo relevante e representativo o fenômeno 

observado e a tese posta em defesa. Na especificidade deste estudo, que, em 

adequação à singularidade do campo de pesquisa, estruturou-se 

metodologicamente em termos de ciclos, o desafio se tornou ainda mais complexo, 

diante do excessivo volume de dados, infinitamente superior ao que seria possível 

contemplar neste relato. 
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Adiciona-se a esse desafio, uma dificuldade que se situa no âmbito da 

afetividade. A atitude inicial dos adolescentes frente à investigação, marcada pela 

afronta, conflito e indiferença, foi, ao longo da caminhada, desmontada em suas 

próprias defesas, fazendo aportar em seus lugares vínculos emocionais que nos 

levaram à dificuldade de estabelecer determinados recortes, visto que, no contexto 

estudado, é frequentemente a capacidade de se dispor à constituição de vínculos 

que depende a qualidade do material coletado. Daí que tudo parecia essencial.  

Não obstante esses desafios, escolhas tiveram que ser realizadas, tendo em 

vista a comunicação dos resultados obtidos. Nessa direção, vimo-nos frente a uma 

realidade ainda hoje considerada marginalmente nos meios acadêmicos, da qual 

Chaves (2000, p. 30) nos fala com maestria.    

 

Nossos dados de investigação não são elementos extraídos 
pura e simplesmente do contexto em que ocorrem por 
eficientes instrumentos de coleta, mas seleções realizadas com 
base em teorias, concepções, crenças, às quais forjamos ou 
aderimos ao longo de nossas trajetórias de vidas pessoais ou 
coletivas.  

 

Para a autora, trata-se de valores que nos tornam sujeitos únicos e 

idiossincráticos e capazes de, com eles, produzir conhecimentos e atuar 

criativamente na reconstrução do mundo. Nessa direção, tratar-se-ia, portanto, de 

assumir os próprios ídolos, não de abandoná-los, conforme sugere Bacon (1561-

1626), ao se utilizar figurativamente dos ídolos da tribo, da caverna, do foro e do 

teatro, para representar as interferências subjetivas às quais o cientista estaria 

submetido ao investigar dado fenômeno. Afinal, como bem diz Santos (1988, p. 67):  

 

Todo conhecimento é autoconhecimento. A ciência não 
descobre, cria, e o ato criativo protagonizado por cada cientista 
e pela comunidade científica no seu conjunto tem de se 
conhecer intimamente antes que conheça o que com ele se 
conhece do real. 
 

Quando tomamos a opção de configurar este relato a partir dos caminhos 

tomados na direção de si, para, assim, seguir na direção do outro, para com ele 

caminhar, aqui parafraseando Josso (2010), assumimos o propósito de dispor a 

singularidade do protagonismo envolvido na construção do ato criativo de que fala 
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Santos (1988), que se foi fazendo processo de conhecimento da realidade, que 

agora nos dispomos a dar a conhecer. 

Assim, no decurso do primeiro ciclo, o nosso olhar etnográfico observava a 

ambiência interacional dos adolescentes em busca de elementos que nos fizessem 

compreender os sentidos e os significados de comportamentos que, de modo 

superficial e estereotipado, poderíamos facilmente alçar de modo redutor à mera 

condição de indisciplina. No intercurso desse processo de observação, 

realizávamos, pontualmente, as atividades relativas à oficina de vídeo, durante as 

quais os adolescentes igualmente aportavam o mesmo comportamento que 

adotavam no espaço mais amplo do abrigo.  

O que eles estariam expressando com suas indiferenças, afrontas e atritos? O 

que pretendiam revelar através de atitudes e escolhas que continuamente tornavam 

o ambiente do abrigo uma arena de confrontos, traduzida por uma das educadoras 

sociais como uma “zona de guerra”? 

Da profusão de dados gerados neste primeiro ciclo se formou um material 

heterogêneo e emaranhado, apaixonante em cada uma de suas possibilidades de 

leitura, mas, por outro lado, revelador de um desafio de dimensões exponenciais. 

 Só podemos traduzir o sentimento que se foi nos apossando através de uma 

intensa angústia. E agora? O que fazer? O que selecionar? Como interpretar não 

apenas os discursos, mas também as imagens? E, além disso, os discursos em 

relação às imagens? E, vice-versa, as imagens em relação aos discursos? 

Obviamente quando aqui falamos em imagens, trata-se da percepção dos 

movimentos pelos quais podemos compreensivamente nos aproximar da linguagem 

não verbal dos adolescentes. Nesse sentido, os conteúdos dessa expressividade 

são dispostos como descrições desses movimentos. Nessa direção, também 

aportamos, neste relato, descrições ilustrativas da ambiência sonora implicada nos 

resultados de análise. 

Fizemos escolhas diante dos objetivos de identificar, nesse primeiro ciclo, 

modos de compreender aqueles dizeres intempestivos e “malcriados”, e, nessa 

direção, fomos destacando os fragmentos narrativos neles contidos, coletados nas 

mais diversas situações de registro que, como peças de um quebra-cabeça, foi, aos 

poucos, fazendo emergir as táticas pelas quais os adolescentes se faziam visíveis e 

audíveis naquele contexto.  
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Assim, no processo de análise, primeiro navegamos no curso dos 

acontecimentos das atividades de ensino e aprendizagem, aqui referimo-nos mais 

precisamente à oficina de vídeo e as atividades dela decorrentes, quando 

posicionamos os “fragmentos de narrativas” (BERTEAU, 2008) como unidades de 

análise. 

Privilegiamos, neste ciclo, a análise dos fragmentos narrativos constantes dos 

seguintes rastros biográficos: a) dinâmica conduzida pelas psicólogas, quando os 

adolescentes foram instados a socializar, entre os integrantes da comunidade, o que 

naquele contexto institucional eles gostavam e não gostavam; b) a apresentação do 

projeto para a comunidade, quando foi possível selecionar alguns fragmentos 

narrativos elucidativos do perfil de alguns adolescentes presentes; c) nove 

entrevistas improvisadas com e pelos adolescentes, a título de exercício de 

produção de um documentário audiovisual; d) experiência conversacional 

denominada “Diálogos Possíveis”, como tentativa de instá-los ao diálogo entre si; e) 

o elenco de composições musicais por eles interpretadas frente às câmaras. 

Especialmente para a realização das entrevistas, os adolescentes foram 

instrumentalizados para a coletada das seguintes informações: nome completo; 

escolarização; tempo fora da escola (quando fosse o caso); idade; composição 

familiar; cidade/bairro de origem; tempo fora do ambiente familiar; locais de 

habitação enquanto esteve fora do ambiente familiar; tempo de abrigo; ocupações 

realizadas para sobreviver nas ruas (quando fosse o caso); formação almejada.  

Este exercício foi realizado sob o acompanhamento do pesquisador, que, 

dentro do possível, garantia a integralidade das questões a serem indagadas, diante 

do analfabetismo da maioria dos adolescentes, o que os impedia de ter um roteiro 

escrito pelo qual pudessem se orientar. Conforme as entrevistas iam se 

desenvolvendo, eram nelas aportadas informações eventualmente não constantes 

do roteiro de entrevista, por vezes de iniciativa dos entrevistadores, noutras pelos 

próprios entrevistados.  

Além dessas iniciativas, quando respondiam às questões formuladas, os 

adolescentes aportavam informações que gradualmente iam configurando entre eles 

uma trajetória assemelhada, aportando relatos de fugas, sobrevivência, trânsito pela 

rede de proteção e ingresso no abrigo, compondo um perfil relativamente similar de 

suas trajetórias à instituição de acolhimento.  
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Transcrevemos as nove entrevistas improvisadas do primeiro ciclo, 

considerando os três canais simultâneos dos processos de conversação: a 

comunicação não verbal; as entonações das vozes; e as próprias palavras. E, dos 

dados que se iam fazendo significação, tanto no decurso dessas transcrições, 

quanto no processo de leitura e imersão posterior, foram sendo estabelecidas 

articulações com os dados constituintes dos demais rastros biográficos tomados 

para análise, os quais foram igualmente transcritos em sua integralidade. 

Os dados deste ciclo foram ainda complementados pelos registros do diário 

do campo e pelas gravações realizadas com e pelos adolescentes nas mais 

diferentes situações de registro das atividades da oficina, desde que contivessem 

fragmentos narrativos representativos das interpretações possibilitadas pelo material 

privilegiadamente selecionado. 

Uma vez realizado o segundo ciclo das narrativas videobiográficas, seguimos 

as orientações de Jovchelovitch e Bauer (2002), em síntese que esses autores 

fazem das propostas de análise de narrativas de Schütze (1977-1983). As três 

entrevistas narrativas autobiográficas audiovisuais foram integralmente transcritas, 

sendo, nesse processo, considerados os elementos para-linguísticos, tais como o 

tom de voz e as pausas. Após a realização desse primeiro passo, dividimos o texto 

resultante entre material indexado – quem fez o que, quando, onde e porque - e não 

indexado – valores, juízos e “sabedorias” de vida, sendo o material não indexado 

dividido em descritivos e argumentativos. 

Nessa perspectiva, enquanto os elementos não indexados descritivos nos 

informavam os modos como os acontecimentos foram sentidos, experienciados, 

valorados e opinados pelos autores das narrativas, os elementos argumentativos 

indicavam as questões não consensuais submetidas às retóricas de convencimento, 

divagações, críticas e desconforto vivenciados pelos adolescentes tanto nas 

experiências que os encaminham ao abrigo, quanto naquelas que, no abrigamento, 

eram compulsoriamente levados a vivenciar.  

Se, de um lado, esses procedimentos de análise nos possibilitou uma 

aproximação compreensiva das incidências traumáticas dos conteúdos das 

narrativas, por outro, sem a qualificação profissional para uma abordagem 

terapêutica, nos posicionamos numa espécie de encruzilhada sem saber quais os 

próximos passos pelos quais poderíamos com eles caminhar.  
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No decurso inquietante desses momentos, um retorno aos dados das 

narrativas nos levou à percepção das estratégias pelos adolescentes acionadas para 

não sucumbirem aos efeitos traumáticos das ocorrências por eles vivenciadas. 

Contudo, parecia-nos que eles não se apercebiam da própria condição resiliente. 

Eram heróis, sem consciência de sê-los. Como acompanhá-los em processo de 

descoberta dessa capacidade de superação, tornara-se, então, a princípio, o 

objetivo do terceiro ciclo deste estudo.  

Mas, uma vez que não poderíamos abordá-los diretamente naqueles fatos, do 

contrário estaríamos tendo para com eles uma atitude indutora, nos apropriamos da 

figura antropológica do Balseiro, a partir da qual assumimos a tarefa de ajudar o 

narrador “a se distanciar cada vez mais de si para compreender quais foram suas 

aprendizagens, que lições tirar da experiência para agir, tomar decisões e projetar o 

seu vir a ser” (PASSEGGI, 2008, p. 52).  

E, munidos das distinções conceituais entre ter, fazer e pensar a experiência, 

conforme os diferencia Josso (2010), investimos, com eles, em procedimentos que, 

primeiro os levassem a compreender essas distinções conceituais, mesmo que 

aproximadamente. E, a seguir, as utilizassem como lentes para perceberem, no 

decurso da exibição de suas próprias narrativas videobiografadas, as ocorrências 

pelas quais eles se considerassem responsáveis – correspondendo à noção de fazer 

experiência - e também àquelas sobre as quais eles acreditassem não ter qualquer 

participação ativa – correspondendo à noção de ter experiência -, para em seguida 

refletirmos, juntos, sobre elas – pensar a experiência. 

Tendo sido inteiramente gravado, esse material é igualmente submetido à 

análise, dessa vez para compreendermos as potencialidades da videobiografia, 

frente à triangulação reflexiva que possibilita posicionar o autor da videobiografia 

diante do ator da narrativa videobiográfica, procedimento que possibilitou ao 

adolescente o estranhamento frente à imagem de si tecnologicamente reproduzida, 

um processo especialmente destacado em se tratando das potencialidades da 

videobiografia enquanto dispositivo de pesquisa-ação-formação no contexto dessa 

população.   

Relativamente às análises das imagens, as experiências interdisciplinares 

envolvendo videografia e formação pelas histórias de vida haviam anteriormente nos 

conduzido às pedagogias da inclusão, mais precisamente à “pedagogia audiovisual”, 

discutida por Wohlgemuth (2005) como uma metodologia que relaciona 
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comunicação audiovisual, cultura popular e saber científico em prol da construção de 

novos conhecimentos sobre a capacitação de homens e mulheres dos setores 

populares. Segundo o autor (ibid., p.10), “na seleção dos instrumentos utilizados no 

estabelecimento de sistemas de comunicação para a aprendizagem, o peso maior 

recai sobre os audiovisuais, porque permitem superar as barreiras do 

analfabetismo”. 

Decorrente dessas práticas e encontros teóricos já tinha nos advindo à 

percepção de que a articulação entre os preceitos epistemológicos das histórias de 

vida em formação e os do método fílmico possibilitaria a criação de um espaço pelo 

qual o homem, ao ser postos em registro audiovisual, seja em situação de narrativa 

ou não, poderia investir, solitariamente ou não, em processo de reflexão sobre si, 

nos mais diferentes registros de suas vivências. 

Neste estudo, somam-se a este entendimento anterior, as noções de “auto-

mise-en-scène” e “comportamentos profílmicos”, conforme as discutem Comolli 

(2008), inspirada nas concepções de De France (1998), possibilitando, assim, 

analisar, em termos de auto-mise-en-scène, a maneira pela qual o personagem real 

escolhe apresentar suas ações e atividades corporais, materiais e rituais frente às 

câmaras, sendo o conjunto dessas ações e atividades do personagem real 

considerado um comportamento profílmico.  

Nessa perspectiva, Comolli (2008) retoma a noção de auto-mise-en-scène no 

contexto da produção de documentários, identificando nela duas dimensões. Na 

primeira, haveria a forma como inconscientemente o personagem representa um ou 

mais campos sociais, ou seja, sua atuação dentro de sua realidade social. Na 

segunda, haveria a maneira pela qual o sujeito, consciente e intencionalmente, se 

apresenta frente às câmaras, propondo sua própria mise-en-scène. Nas palavras da 

autora: 

 

Hoje o problema do documentário não é colocar em cena 
aqueles que filmamos, mas deixar aparecer a mise-en-scène 
deles. A mise-en-scène é um fato compartilhado, uma relação 
[...] Aqueles que filmam tem como tarefa acolher a mise-en-
scène que aqueles que estão sendo filmados regulam, mais ou 
menos conscientes disso, e as dramaturgias necessárias àquilo 
que dizem – que eles são, afinal de contas, capazes de dar e 
desejosos de fazer sentir (COMOLLI, 2008, p. 60). 
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Na perspectiva de nossa abordagem do dispositivo videobiográfico, a auto-

mise-en-scène se inscreve como atividades de biografização, a partir das quais, a 

depender dos objetivos de análise, contribui tanto para a intepretação das atitudes 

dos atores ou autores postos em registro, quanto para fazê-los refletir sobre tais 

atitudes. Nessa perspectiva, a noção de auto-mise-en-scène foi especialmente útil 

na identificação da intencionalidade dos adolescentes por ocasião da apropriação 

dos espaços de registro audiovisual como meio de expressão, mas igualmente 

naquelas atitudes pelas quais eles procuravam aportar correspondência ao que 

eventualmente estivéssemos deles solicitando. 

Em consonância com tais preceitos, a videobiografia, conforme estruturada 

neste estudo, é concebida como um dispositivo de pesquisa-ação-formação. De 

acordo com Peixoto (2008), o termo dispositivo refere-se a uma noção proveniente 

do campo técnico. Ao migrar para as ciências humanas e sociais, essa noção “busca 

abordar os objetos técnicos não apenas quanto às formas de alienação e de 

instrumentalização, mas também em relação aos modos de acesso e de uso, 

integrando até mesmo experiências afetivo-corporais” (ibid., p. 43). Nesse sentido, o 

usuário do dispositivo apropria-se dos recursos colocados à sua disposição para 

construir o seu projeto de maneira independente, acompanhada ou compartilhada, 

numa relação em que a técnica é pode ser investida e carregada de afeto. 

Assim, com a finalidade de dar a conhecer a realidade conforme a 

vivenciamos no espaço de pesquisa-ação-formação no abrigo institucional de 

adolescentes observado, encontramos a narração como a forma mais adequada 

para a comunicação dos seus resultados. A intenção é relatar o experienciado e, 

correlativamente, elucidar percursos e percalços que constituíram o processo de 

investigação. 

Nesse processo, as vozes dos sujeitos que, em processos pendulares de 

resistência e adesão, construíram conosco o percurso instituinte da videobiografia 

como um dispositivo de pesquisa-ação-formação, foram obtidas através dos três 

ciclos evidenciados. Em síntese, a produção dos dados teve início no dia 01 de 

novembro de 2011 e terminou no dia 07 de março de 2012, permitindo compor um 

corpus para a pesquisa a partir de um total de 22 horas e 23 minutos de gravações.  

O debruce sobre este material fílmico se constituiu naquilo que Freire e 

Lourdou (2009, p. 19) consideram ser um “segundo trabalho de campo”, uma vez 

que visioná-los significa, para além do acesso repetitivo e diferido da reprodução 



101 
 

técnica dos participantes do estudo, defrontar-se com camadas de presenças e 

ausências por vezes imperceptíveis, sobretudo nos difusos contextos de formação 

não formais e informais. 

Ao todo, foram vinte e seis encontros. Vinte deles destinados às atividades de 

formação técnica à linguagem audiovisual, comumente chamada por oficina de 

vídeo, relativas ao ensino das técnicas de pré-produção, produção e pós-produção 

de vídeos e, simultaneamente, para a coleta de dados sobre o abrigo, feita de 

acordo com as observações não estruturadas, já referendadas. Cada um desses 

encontros teve duração de três horas, perfazendo uma carga horária total de 30 

horas. Ressalve-se que esses encontros não foram contínuos, sendo intercalados 

por atividades externas. Os demais seis encontros foram destinados à realização 

das três narrativas e seus respetivos exercícios reflexivos. 

Assim, considerando as condições idiossincráticas de uma realidade sobre a 

qual, em termos de pesquisa-ação-formação, não se pode ter por princípio o 

controle das ações, mas ao contrário, a navegação com elas, o que significa uma 

ausência de determinação a priori de um início, meio e fim, buscamos, do âmago 

das condições complexas em que a prática foi sendo construída no fazer, construir 

um relato que igualmente assumisse a complexidade vivenciada, e, por isso, 

favorecesse no plano descritivo deste relato, as situações vividas em sua 

dinamicidade, evitando fragmentá-las em categorias teóricas, estanques e 

estatísticas que pudessem mascarar os contextos que constituíram e modularam o 

processo de formação vivenciado.  

Nessa direção, a observação e análise do material permitiu notar, ao longo do 

processo de realização dos três ciclos videobiográficos, que estivemos sempre às 

voltas com determinadas tensões, exigindo, entre os ciclos, tomadas de decisão que 

se faziam consequência. Diante desse contexto vivenciado no campo pesquisado, 

organizamos este relato na forma de episódios narrativos, que consistem em 

recortes da realidade experienciada, permitindo destacar situações que tornem 

compreensivas, à luz das teorias, nossas ações e opções no contexto prático em 

que elas ocorreram. Ao final do relato, dispomos, em apêndices, os quadros que 

ilustram a forma como os temas foram identificados, dentre os dados coletados no 

percurso desta investigação.  
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5.7 CARACTERIZANDO O CAMPO DE ESTUDO 

 

Os abrigos ligados ao município de Natal, chamados de Casas de Passagem, 

destinam-se ao atendimento de crianças e adolescentes que tiveram de ser 

emergencialmente afastados do convívio familiar e comunitário, sendo a Casa de 

Passagem I, destinada a crianças de zero a seis anos; a Casa II, crianças de sete a 

onze anos; e, finalmente, a Casa de Passagem III, local de realização deste estudo, 

adolescentes de doze a dezoito anos, vitimizados por maus tratos, abandono, 

abuso, exploração sexual e em situação de vulnerabilidade social e risco. 

No período em que realizamos a experiência socioeducativa audiovisual, aqui 

denominada de videobiografia, essa instituição situava-se no bairro de Capim Macio, 

zona sul da capital do estado, um bairro de classes média e alta, e abrigava trinta e 

dois adolescentes, com bastante rotatividade. Não obstante a rejeição do abrigo 

pelos moradores desse bairro, chamava à atenção o fato de que a instituição tivesse 

sido polêmica e persistentemente instalada em uma localização urbana geográfica e  

culturalmente distante de suas comunidades de origem, o que não favorecia aos 

objetivos prioritários da reintegração familiar e comunitária.  

Figueró (2010), por ocasião de sua pesquisa nesta mesma instituição, ao 

observar este distanciamento, elenca a possibilidade de análise desse fato como um 

subsídio para compreender a evasão de cerca da metade dos adolescentes 

cadastrados, alguns há mais de quatro meses fora do abrigo. Nas palavras da 

autora (ibid., p. 80), “as constantes evasões podem ser justificadas superficialmente 

pela busca dos garotos e garotas, por pessoas ou ambientes com os quais eles já 

estejam familiarizados anteriormente, como a comunidade de origem ou a própria 

rua”. 

A estrutura física do ambiente do abrigo assemelhava-se ao de uma 

residência, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), 

havendo quatro dormitórios coletivos, banheiros masculino e feminino, sala, cozinha, 

espaço para refeições, lavanderia e área externa de lazer, incluindo-se, não 

obstante o estado de abandono, uma quadra poliesportiva e uma piscina. No quesito 

estrutura física, destacamos ainda as proporções grandiosas, não se apresentando 

para os adolescentes como a residência padrão de sua familiaridade. 

Relativamente às acomodações, o número de adolescentes por dormitório 

não se encontrava de acordo com as recomendações técnicas, que preconiza o 
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máximo de seis adolescentes por quarto. O número de leitos superava o 

recomendado, chegando a um total de dez leitos por dormitório. Há notícias de 

ocupação total, quando a instituição eventualmente atendia mais de quarenta 

adolescentes de uma só vez, de acordo com informações da Coordenação. A esse 

respeito, Figueró (2010) nos informa que, no período por ela pesquisado, este total 

chegou a atingir o número de doze adolescentes em um único dormitório. 

A equipe da Casa de Passagem III é composta por vinte e quatro educadores 

sociais, um pedagogo, dois auxiliares de serviços gerais, um arte-educador, dois 

auxiliares de enfermagem, dois assistentes sociais, um psicólogo e uma 

psicopedagoga, esta última exercendo a função de coordenação. A grande 

quantidade de educadores sociais justifica-se em função do revezamento diuturno 

desses profissionais, em regime de oito horas de trabalho, de modo que a instituição 

tenha sempre presente um total de quatro desses profissionais, sendo dois titulares 

e dois auxiliares, conforme preconizam as exigências regulamentares de 

equivalência de um educador social e um auxiliar de educação social para cada 

grupo de dez adolescentes.  

No início de nosso percurso empírico, o cenário da experiência 

socioeducativa audiovisual limitou-se exclusivamente à Casa de Passagem III, ora 

caracterizada. A seguir, estendeu-se, também, à Casa de Passagem IV, recém-

criada com o objetivo da separação dos adolescentes por gênero. Aqui, cabe uma 

pequena digressão explicativa.  

Muito embora a transferência dos meninos para essa nova unidade só tenha 

sido efetivada quando já havíamos ingressado na ambiência institucional da Casa de 

Passagem III, a notícia a eles havia chegado bem antes, e, com ela, a informação de 

que os meninos também seriam transferidos para outra unidade, sendo ambas as 

mudanças resultado das persistentes ações da comunidade que, apesar de 

passados quase dois anos da audiência pública, já amplamente referendada, 

continuava mobilizada, agora contra a permanência do abrigo no bairro.  

A separação dos adolescentes por gênero foi institucionalmente justificada 

pela necessidade de evitar a incidência de gravidez entre a população acolhida, 

conforme declaração da Promotoria de Justiça, em audiência realizada na Vara da 

Infância e da Juventude, quando acompanhamos o caso de uma adolescente que 

alegava ter perdido a virgindade no período de seu acolhimento institucional.  
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Quanto à notícia da desativação da unidade do bairro de Capim Macio, era, 

pela população de educadores e adolescentes, compreendida como uma “vitória” da 

comunidade, diante das informações, verdadeiras ou não, mas concretas em suas 

consequências, de que as novas decisões haviam sido deliberadas a partir de 

fotografias e testemunhos em torno de atos de drogadição, exibicionismos sexuais e 

provocações dos jovens, além de relatos de vandalismos e pequenos furtos na 

comunidade, a eles atribuídos. 

Ambos os anúncios – da transferência e da separação por gênero - 

deflagraram nos adolescentes uma reação coletiva, traduzida em ameaças a 

depredações e a vandalismo no prédio e, também, extensivamente, em alguns 

locais do bairro. Os adolescentes motivavam-se pelo sentimento de derrota, após 

quase dois anos de guerra fria e afrontas explícitas entre eles e seus vizinhos.  

Tais ameaças anteciparam a nossa entrada em campo, a pedido da 

coordenação do abrigo. Para os gestores da instituição, mesmo que por um período 

delimitado, especialmente a oferta de uma Oficina de Vídeo, prevista na metodologia 

deste estudo, poderia estancar as ameaças dos jovens. Nas palavras da 

coordenadora: “No meio do vendaval, estaríamos apresentando uma coisa boa para 

eles” (DIÁRIO DE CAMPO). 

Para nós, a ocasião travestia-se de complexidade adicional em função desse 

momento político-administrativo vivenciado na Casa de Passagem III. Não havendo 

ainda uma data prevista nem para a separação por gênero, nem tampouco para a 

transferência dos meninos daquelas instalações, quais seriam as consequências do 

tempo de moratória, uma vez que o novo desfecho era compreendido pelos 

adolescentes como uma “derrota” deles relativamente a uma “vitória” dos moradores 

do bairro? Esta era, digamos assim, a “temperatura” da Casa III, quando por lá 

aportamos para apresentar, pela primeira vez, ao coletivo de jovens e demais 

profissionais, os nossos propósitos de investigação, estudo e formação. Melhor 

dizendo, não apenas apresentar, mas, sobretudo, sensibilizar os adolescentes a se 

tornarem participantes e parceiros de uma construção, cujas atividades previam o 

comprometimento deles presumivelmente durante os próximos dois ou três meses. 

Quanto à Casa de Passagem IV, posteriormente inaugurada, para lá só nos 

dirigiríamos praticamente dois meses depois desse intempestivo início, quando se 

deu a transferência dos adolescentes. As suas instalações situavam-se no bairro da 
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Cidade da Esperança, em localidade desprovida de infraestrutura de transporte e 

lazer e, de acordo com os adolescentes, próxima de uma “boca de fumo”.  

A arquitetura física e espacial em muito diferia da grandiosidade da Casa III, 

denotando o caráter improvisado de uma residência comum, constituída de sala, 

cozinha, três quartos - sendo um deles transformado em sala de coordenação e, os 

outros dois, em dormitórios para os adolescentes. Havia um único banheiro para 

toda a comunidade. O ambiente era precariamente iluminado e, a circulação de ar, 

rarefeita. Contudo, havia uma pequena área de lazer, no espaço que seria 

comumente um quintal, com uma pequena piscina e estrutura de recepção para 

pequenos grupos. À frente, numa área de entrada, gradeada, havia sido acomodada 

uma mesa de bilhar. Na sala, uma pequena televisão. Diante dela, duas cadeiras de 

plástico compunham as únicas acomodações para uma eventual audiência. 

Quanto ao quadro profissional, à exceção de duas novas aquisições para 

compor a equipe técnica - uma assistente social e uma psicóloga, sendo a primeira 

instalada na função de coordenadora – os demais integrantes foram formados a 

partir da divisão da equipe de educadores sociais e seus assistentes, anteriormente 

atuantes da Casa III, procedimento que gerou insatisfações, incompreensões, 

corporativismos, intrigas e desmotivações. 

De qualquer forma, quando os adolescentes foram transferidos para essa 

nova unidade, restava-nos apenas a produção da narrativa de vida do único 

adolescente masculino participante do percurso videobiográfico. Como as narrativas 

de vida foram realizadas fora do ambiente do abrigo, os registros videobiográficos no 

cotidiano das novas instalações ficaram restritos ao evento de sua inauguração e à 

construção coletiva das regras de conduta que iriam normalizar o seu 

funcionamento, dentre elas algumas decorrentes do trabalho de conscientização que 

vínhamos realizando com os adolescentes. 

 

5.8  AUTORES VIDEOBIOGRÁFICOS EM PRIMEIRAS IMAGENS 

 

Duas condições foram definidas como critérios de participação no projeto: ser 

abrigado da Casa de Passagem III e querer participar. Angustiava-nos 

profundamente a possibilidade de promover algum tipo de exclusão numa população 

com histórico tão radical de perdas, arbitrando por princípios que eventualmente 

deixassem alguns acolhidos interessados fora do processo. 
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 Ademais, ao oportunizar a participação de todos, estaríamos contemplando a 

realidade populacional da instituição, que assume indistintamente o acolhimento de 

indivíduos entre doze e dezoito anos, pondo-os em atuação num jogo de relações 

complexas, que carece ser compreendido.  

Não obstante, preocupava-nos, igualmente, a ideia de trabalhar com uma 

faixa etária tão elástica, considerando as intensas transformações físicas, cognitivas 

e psicossociais que estabelecem de uma idade para outra, sobretudo, na 

adolescência, comportamentos por vezes radicalmente distintos em suas diferenças 

individuais naturais e socioculturais.  

A essas preocupações, somava-se a percepção, adquirida durante os nossos 

movimentos exploratórios, de que as ações educativas dispostas aos abrigados 

durante o período de suas permanências na instituição eram por eles realizadas – 

quando realizadas – sob o signo do descompromisso, num ritual de obrigatoriedade 

sem qualquer demonstração real de interesse ou percepção do sentido para as suas 

vidas.  

Conforme observamos, tratava-se de atividades esporádicas, variadas e 

descontínuas que, de um modo geral, não eram por eles valorizadas. Ao contrário, 

eram percebidas pelo ângulo da subalternidade e/ou subestimação às suas 

capacidades laborais e intelectuais, advindo daí a adesão generalizada a uma rotina 

de “matar o tempo”, à espera da maioridade, atitude interpretada pelos seus 

educadores sociais da seguinte forma: “eles simplesmente deixaram de acreditar em 

si, percebendo-se sem futuro e sem nada pelo que lutar” (IZABEL CRISTINA, 

Educadora Social). 

Assim, em nossas preocupações, a complexidade envolvendo a junção de 

uma faixa etária tão elástica intensificava-se diante do desafio de configurar um 

método, cuja abordagem, para além dos objetivos de pesquisa, suscitasse 

privilegiada e indistintamente nos adolescentes, o interesse, o engajamento e a 

adesão espontânea, enquanto critérios decisivos de sua participação.  

A proposta de integração entre os pressupostos metodológicos da pesquisa 

(auto)biográfica e o método fílmico, através da experiência socioeducativa 

audiovisual, denominada de videobiografia, emerge desse desafio. No decurso de 

sua formulação, as indagações de alguns teóricos contribuíram para problematizar a 

sua configuração, sobretudo naquilo que deveríamos evitar. 
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No prefácio à obra “Pedagogia Social de Rua”, de Maria Stela S. Graciane, 

Gadotti (2009, p.14) nos explica que as crianças com experiências e cultura de 

rualização não gostam de estudar em escolas burocráticas, insensíveis e que as 

humilham. “É outra a escola que precisamos construir para elas”, diz o autor. Uma 

vez que experiências de rualização são constituintes da cultura de uma parcela dos 

adolescentes abrigados, consideramos pertinente indagar como seria essa escola e, 

especialmente, como os espaços não formais de formação, a exemplo dos abrigos, 

poderiam, não apenas integrar os seus procedimentos, mas também mediar 

qualitativamente à passagem das crianças e adolescentes em sua direção. 

Logo compreendemos não existir fórmulas previamente sistematizadas e 

replicáveis para questões como essas, sendo exatamente as respostas para elas o 

que buscávamos na singularidade do funcionamento de um espaço cuja população, 

independentemente de suas diferenças etárias e psicossociais, identificava-se pela 

dor e pelo sofrimento de trajetórias similares de abandono, exploração e negligência. 

Nesse contexto, uma percepção mais ampla identificava a demanda por uma 

abordagem multirreferencial, na medida em que se tratava de um objeto complexo e 

não redutível a uma abordagem disciplinar por ser, esta, insuficiente a uma visão 

global, integrativa e interacionista da questão. 

A experiência socioeducativa realizada no contexto deste estudo persegue, 

na prática, essa compreensão. Em síntese, sua concepção perpassa por uma 

caminhada para si do pesquisador-formador, em busca das competências sociais e 

profissionais para atuar legitimamente naquela ambiência; a seguir, estabelece 

paradas estratégias para a busca e apreensão dos conhecimentos sistematizados 

pelos quais o aporte à ambiência de acolhimento se fizesse de modo mais 

qualificado; até, finalmente, nesse território desembarcar para, aí sim, com os 

adolescentes caminhar em processos e procedimentos que lhes favorecessem a 

emancipação relativamente àquela condição. 

De modo espontâneo, dezesseis adolescentes meninos e meninas entre treze 

e dezessete anos formalizaram o interesse em participar integralmente da 

videobiografia - que se iniciava pela oficina de vídeo -, apondo livremente suas 

inscrições junto à Coordenação do Abrigo, permitindo, assim, o uso do material 

gravado para a pesquisa, conforme as exigências do CEP - Comitê de Ética em 

Pesquisa, através do Parecer nº 172/2012, de 06 de março de 2012. Para fins de 

análise, categorizamos os integrantes por frequência de participação.  
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Dos dezesseis inscritos, apenas onze participaram do estudo. Destes, quatro 

configuraram suas narrativas de vida, mas apenas três sobre elas refletiram. Um 

problema técnico no áudio inviabilizou uma das videobiografias e, antes que 

pudéssemos efetuar nova gravação, a sua autora foi recolhida a uma unidade para 

adolescentes infratores, o que a deixou sem comunicação durante quarenta dias. 

Depois do cumprimento dessa medida, com ela só reatamos contato praticamente 

um ano após o término das atividades.  

Apresentamos, a seguir, em ordem alfabética por nome fictício e em ordem 

crescente por idade real, os traços mais gerais dos onze participantes. Muito embora 

os três adolescentes participantes dos ciclos de narrativa e reflexão tenham os seus 

perfis aqui contemplados, a eles retornaremos posteriormente com mais detalhes, 

quando faremos uma síntese de suas histórias de vida. Em tempo: estaremos aqui 

antecipando alguns recortes da oralidade dos participantes, como forma de indiciar 

aspectos mais relevantes de suas subjetividades. 

André tem 12 anos, é natural de João Pessoa, capital da Paraíba. “É onde eu 

nasceu”. Desde muito pequenino, veio com a família - pai, mãe e seis irmãos - morar 

em Natal, no bairro de Vale Dourado, zona Oeste da cidade, de onde havia fugido 

há quase quatro meses, passando a morar na rua, durante vinte e um dias, antes de 

ser acolhido ao abrigo, aonde se encontrava há três meses e dez dias. André está 

matriculado na 6ª série, mas deixou de frequentar a escola por um tempo que não 

sabe informar. Quando indagado sobre esta evasão, primeiro faz contas nos dedos, 

depois desiste e, por último, em expressão autocomplacente, justifica-se: “faz bem 

pouquinho tempo”. Nesse período, exerceu atividades laborais de auxiliar de 

pedreiro e ensacador de armazéns. Sonha em ser bombeiro, “desde criança”. No 

tempo de sua permanência no abrigo, não procura, nem é procurado pela família. 

Beatriz, 13 anos, nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Igualmente, “muito 

novinha”, veio com a família – pai, mãe e três irmãos – morar em Natal, próximo a 

uma tia, no bairro de Mãe Luiza. Com a morte do pai, a mãe “arranja” um novo 

companheiro, viciado em “crack”, e, com ele, adquire igual vício. Diante da 

negligência da qual é vítima, chegando a adoecer, após ficar um final de semana 

trancada, sem se alimentar, Beatriz pede à tia que lhe consiga outro espaço para 

viver. Impedida de amparar a sobrinha, frente à pobreza extrema, a tia a acompanha 

ao Conselho Tutelar, que, por sua vez, a encaminha à Casa de Passagem. Sendo a 

quinta adolescente a ser entrevistada, Beatriz vai logo se antecipando, vivaz: “É pra 
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fazer todas as perguntas, viu? Não é porque eu sou pequena que você vai deixar de 

fazer nenhuma não”. Beatriz está matriculada na 4ª série, há dois meses encontra-

se no abrigo e a igual tempo não frequenta a escola. Exerceu atividade remunerada 

de babá e sonha em ser médica.  

Cézar, 13 anos, ingressa na oficina de vídeo tão logo é acolhido no abrigo. 

Naquele momento, já havia decorrido um mês de atividades. Órfão de pai, não sabe 

o paradeiro da mãe, “uma noiada”. É retirado da companhia do padrasto, que 

“fumava uma pedra, um negócio assim”, após a denúncia de vizinhos. “Eu não 

comia direito em casa, pedia na casa da vizinha... Ele me maltratava muito, batia em 

mim e pronto, foi isso. Aí, denunciaram quatro vezes, a quinta vez o S.O.S. foi me 

buscar lá em casa”. Cézar está na sexta série, frequenta regularmente a escola e 

sonha em ser jogador de futebol. 

Danilo, 14 anos, nasceu em Natal e encontra-se acolhido no abrigo há um 

ano, depois de ser retirado das ruas, por onde deambulou por cinco anos, vivendo 

de mendicância, desde que fugiu da casa da família - mãe, padrasto, avó e dez 

irmãos –, no bairro de Guamoré, zona Oeste da cidade. “Meu padrasto bebe, usa 

um tipo de drogas. E ele (longa pausa) me aperreava, e minha mãe ficava doida e 

mandava eu pra rua. Dava em mim. Aí, eu tinha que fugir pra rua”. Informa que 

frequentou a escola até a 3ª série, mas que dela está evadido há dois anos. Assim 

como André, Danilo também sonha em ser bombeiro. 

 Ernane, 14 anos, natalense, morava no bairro de Felipe Camarão, zona oeste 

da cidade. Quando indagado sobre a família, informa apenas ter nove irmãos, sem 

fazer qualquer referência aos pais. Não sabe informar o tempo em que se encontra 

no abrigo, nem tampouco o que morou na rua. Quanto ao último contato com a 

família, sabe apenas que faz “um bocado” de tempo. Informa matrícula na segunda 

série, mas que não frequenta a escola por um tempo de evasão que não sabe 

informar. Tem experiência de mendicância e já vendeu picolé pelas praias da 

cidade. Ernane é mais um adolescente que também quer ser bombeiro. 

 Fernando, 14 anos, natural de Natal, foi acolhido no abrigo há dois anos, 

vítima de violência da madrasta e do pai, que atualmente cumpre pena, recolhido 

pelo sistema prisional. Fernando não tem experiência de rualização, nem de 

qualquer atividade laboral, mas vem criando fama na rede de proteção e entre seus 

pares de acolhidos pelos deslocamentos de uma cidade para outra, sempre como 

usuário de instituições de acolhimento. Decorre dessas práticas, a sua notoriedade 
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como turista. Apresenta duas sugestões para melhorar a Casa de Passagem: 

“separar os drogados” e “ter coisas para ocupar a mente”. Fernando quer ser 

motorista de caminhão. 

 Gabriela, 15 anos, natural de Natal, é reincidente nas Casas de Passagem, 

tendo sido anteriormente acolhida por duas vezes na Casa II, antes de chegar à 

Casa III, aonde se encontra há um ano. A adolescente percorreu a clássica escalada 

da drogadição, mas garante não fazer mais qualquer uso de entorpecentes. “Com 

uns doze anos, eu comecei a andar com gente diferente... Aí, usei a maconha. 

Fumei a maconha! Aí, quando foi com uns tempos, na faixa de treze anos, usei a 

cocaína. Com uns tempos, de novo, usei o peste do Crack. Aí, eu deixei de vez. Que 

eu disse: - Não, cheguei ao fundo do poço”. Cursou até a 7ª série escolar, mas, há 

três meses, está evadida. Não sabe informar o tempo de rualização.  

Helena, 15 anos, natural de Salvador, é também reincidente em Casas de 

Passagem. “Eu sou daqui faz cinco anos. A primeira vez, eu tinha doze anos. Foi 

minha mãe que me trouxe”. De família de pais separados, Helena é homossexual, 

motivo pelo qual é rejeitada pela mãe. Sem experiência de rualização, nem de 

trabalho, Helena está na oitava série, embora declare que não frequenta a escola 

regularmente. O que quer mesmo é ser cantora. 

Iran, 15 anos, natural de Recife, morava no bairro de Imbura de Baixo, veio 

para Natal sozinho, está na Casa de Passagem há quatro meses. Tendo 

frequentado a escola até a 4ª série, encontra-se evadido há mais de um ano. “Eu 

não estou interessado em estudo, não”. Sobre a expectativa de uma vida 

socialmente inclusiva, responde: “tô na mão do Juiz”. Quanto à expectativa de uma 

atividade produtiva, indaga: “quem vai dá trabalho a eu?”. 

Joana, 16 anos, chegou a Natal quando tinha nove de idade, vinda de Recife, 

com a família. “Eu não gostei daqui de Natal. Minha vida foi tudo pra baixo. Minha 

mãe se separou de meu pai. Aí, meu pai foi embora sozinho com minha irmã”. 

Vítima de violência sexual pelo padrasto e da negligência de ambos, padrasto e 

mãe, Joana, aos nove anos, é encaminhada pela avó ao Conselho Tutelar, que, em 

seguida, a encaminha para a Casa de Passagem II. Deste então, há sete anos, está 

acolhida em abrigos, encontrando-se, na atualidade, na Casa de Passagem III. A 

adolescente frequenta a escola. Ela informa que, por estar com déficit de 

aprendizagem, é inserida numa turma mista, quarta e quinta série.  
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Luiz, 17 anos, está no abrigo há dois meses. Fugiu da casa da família – pai, 

mãe e sete irmãos -, no bairro de Vila Olímpica de Itapepiranga, município de 

Araçoiaba, estado de Pernambuco. Vítima de abuso sexual dos quatro aos nove 

anos de idade, Luiz apenas recentemente havia criado coragem para revelar os 

“acontecidos” à mãe. Cursou até a sexta série e encontra-se há um ano evadido da 

escola. Não tem experiência de rualização. Trabalhou como ajudante de pedreiro e 

vendedor de frutas em feiras populares. Sonha em ser equilibrista. “Um dia eu, 

quando ainda era moleque, fui pro circo, né? Aí, eu vi um cara fazendo uma cena lá 

e eu me espelhei naquilo. Aí eu fui treinando e aprendi. Aí, o meu sonho é ser artista 

de circo. Mas, no momento...”. 

Por ocasião das descrições etnográficas iremos perceber que eventualmente 

outros adolescentes serão circunstanciados nos relatos, igualmente através de 

nomes fictícios. Eles não participaram diretamente do processo videobiográfico, em 

quaisquer de seus ciclos, mas, no contexto dos demais espaços de ação e interação 

no cotidiano do abrigo, quando observados à luz da etnografia, esses adolescentes 

protagonizaram situações de destaque para o esclarecimento ou ilustração das 

problemáticas abordadas.  
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6 OLHARES SOBRE AS PRÁTICAS CULTURAIS DOS ADOLESCENTES 

ABRIGADOS. 

 

 

Cada criatura traz duas almas consigo:  
uma que olha de dentro para fora, 

outra que olha de fora para dentro. 
(Machado de Assis) 

 

Há mais de duas décadas o Estatuto da Criança e do Adolescente 

estabeleceu prioridade absoluta à defesa e à garantia dos direitos humanos, 

políticos e sociais das crianças e dos adolescentes, assim considerados os 

indivíduos de faixa etária entre zero e dezoito anos de idade. Nesse contexto 

protetivo, e de acordo com o que encerra o Título II, do referido Estatuto, encontra-

se o abrigo institucional, responsável pela guarda, cuidado e acompanhamento da 

adolescência não infracional, quando separada do convívio familiar e comunitário. 

Tanto na realidade como no imaginário, os adolescentes em abrigos 

comumente aparecem como integrantes de uma população em situação de desvio 

social e, como tal, a representação dos problemas implicados à pobreza, violência, 

delinquência e drogadição, sendo qualificados de “difíceis” em razão de seus 

comportamentos (FÁVERO, VITALE, BAPTISTA, 2008).  

Trata-se de uma representação que não é totalmente despropositada, 

considerando os dados quantitativos sobre os motivos pelos quais eles foram 

conduzidos aos acolhimentos institucionais. Dependência química dos pais, 

negligência, abandono, violência doméstica, abuso sexual, vivência de rua, pais 

apenados, carência de recursos materiais, orfandade, prostituição, exploração no 

trabalho, tráfico e mendicância são fatores que, de modo sobreposto, estão na 

origem da maioria dos encaminhamentos dos adolescentes aos abrigos. 

Contudo, o olhar sobre esse segmento populacional não pode contentar-se 

única, ou mesmo privilegiadamente, a partir desses fatores, uma vez que se trata de 

uma mirada distanciada, exterior. Ao acolher adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social e risco por períodos que se estendem, em 35% dos casos, por 

mais de dois anos (RELATÓRIO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, 2013), os abrigos 

tornam-se espaços que se dispõem a modos de neles habitar, e essa 
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expressividade carece ser escutada pelas políticas públicas que se dedicam ao 

atendimento dessa população. 

Na dinâmica que demarca de modo diferenciado os tempos de permanência 

dos adolescentes nessas instituições, cuja oscilação varia, no caso do abrigo 

pesquisado, entre dois meses e sete anos, buscamos, neste estudo, inicialmente, os 

indícios que permitissem identificar as maneiras de fazer, os esquemas de ação, os 

modos, enfim, pelos quais os adolescentes atribuíam sentido e significado ao 

espaço de seu acolhimento. Em nossa perspectiva, os demais passos da ação e 

formação dependeriam dos achados desse momento investigativo. 

 Apresentamos, a seguir, os resultados dessas incursões, aqui configurados 

como dados relevantes para se pensar as potencialidades da videobiografia como 

dispositivo de pesquisa. Referimos à produção de rastros biográficos dos, por e com 

os participantes do estudo nas mais diversas situações de registro em sua vida 

cotidiana de acolhido institucional, procedimento que se difere do tradicional uso 

etnológico das tecnologias audiovisuais como instrumentos de coleta de dados 

exclusivamente manuseadas pelo pesquisador.  

Produzidos dessa forma, tais rastros biográficos possibilitaram o acesso a 

elementos prefigurativos das atividades biográficas dos adolescentes, apontando de 

sentido atitudes posteriormente aludidas em suas configurações narrativas. Daí a 

intersecção neste relato tanto de enunciações produzidas em contextos de 

narrativas quanto de fragmentos narrativos dispostos em sequências de 

interlocuções inter-pares e entre os adolescentes e seus educadores. 

Optamos por uma descrição dinâmica e contextualizada, como forma de 

aportar o máximo de realismo a um cenário de tensões e conflitos, per si, um dado a 

ser considerado em processos que se pretendem, não apenas à investigação, mas 

também, à ação e à formação. O esforço será o de primeiro destacar certas práticas 

num tecido indefinido, para em seguida percebê-las coerentes na configuração mais 

ampla que lhe constitui o todo. 

Nesse sentido, buscamos vivificar os caminhos percorridos no abrigo 

institucional investigado, com o intuito da construção de uma escrita que se 

disponha como veículo pelo qual possamos angariar a companhia de quem conosco 

se dispuser a embrenhar-se pelos meandros de uma realidade tornada socialmente 

invisível. Trata-se de uma estrutura pela qual experienciamos apresentar os dados, 

a eles entremeando as nossas interpretações analíticas. 
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6.1 CASA DE PASSAGEM III: CENÁRIO EM PRIMEIRAS IMPRESSÕES. 

 

A etnografia procede classicamente da imersão mais ou menos completa e 

durável do pesquisador no meio das pessoas que ele estuda. Derivada da junção de 

dois vocábulos gregos, ethnos (povo) e graphein (grafia, escrita, descrição), o termo 

alude ao estudo descritivo de um povo, de uma cultura, de uma comunidade, tendo 

por principais características o contato direto com as pessoas, as situações e os 

acontecimentos. Nesse sentido, torna-se crucial a entrada, aceitação e participação 

do pesquisador nos contextos, nos processos e na vida cotidiana dos sujeitos-atores 

que estuda. 

A nossa aproximação à Casa de Passagem III se fez de modo gradual e 

cuidadoso. Dirigimo-nos, primeiramente, à coordenadora da instituição, fora do 

ambiente de realização daquele serviço de acolhimento, para quem expusemos a 

intenção de realizar um trabalho envolvendo não apenas a pesquisa, mas também a 

formação dos adolescentes. Na ocasião, explicitamos que se tratava de um trabalho 

a ser realizado com o suporte da tecnologia audiovisual vídeo, tendo por base o 

método (auto)biográfico, a ser desenvolvido com os adolescentes. 

Uma vez informado das dificuldades que enfrentaríamos para conseguir a 

aprovação da proposta junto aos órgãos responsáveis pelo acolhimento institucional 

dos adolescentes no município, nomeadamente a SEMTAS – Secretaria Municipal 

de Trabalho e Assistência Social –, sobretudo no que dizia respeito ao quesito 

gravação das imagens dos adolescentes, até então algo inédito na instituição em 

termos de pesquisa, fomos autorizados a iniciar uma série de visitas ao espaço de 

acolhimento, a título de movimento exploratório. 

Na época, final do segundo semestre de 2009, a Casa de Passagem III 

estava instalada no bairro de Capim Macio, numa esquina entre as ruas Professora 

Dirce Coutinho e Ismael Pereira da Silva. O abrigo havia ali se instalado há pouco 

mais de seis meses, logo após a polêmica rejeição comunitária anteriormente 

referida neste relato. Assim, quando para lá nos dirigimos pela primeira vez, fizemos 

questão de “sentir” o bairro, até então apenas uma paisagem à margem de nosso 

trânsito em direção a outros destinos urbanos. Por isso, seguimos a pé pelas ruas 

arborizadas que nos conduziria ao abrigo, avançando pelas calçadas das 

construções residenciais que se dividiam entre casas e prédios de apartamentos, 

estes últimos visivelmente se instituindo uma nova arquitetura do bairro. 
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De longe, à medida que nos aproximávamos da construção de muro alto, 

branco, onde a instituição funcionava, dois fatores, um visual e outro sonoro, logo 

nos chamaram a atenção. O visual traduzia-se pela ausência de qualquer 

informação que pusesse o abrigo em destaque em meio à arquitetura local, 

correspondendo, portanto, às orientações preconizadas pela regulamentação, que 

coibia qualquer alusão institucional nas fachadas dos imóveis destinados aos fins de 

acolhimento de crianças e adolescentes (BRASIL, 2008).  

O fator sonoro, no entanto, à medida que nos aproximávamos, já punha a 

aparente residência em destaque, comparada ao silêncio que reinava nas demais 

residências a ela circunvizinhas. Tratava-se de uma mistura de gritos e cantorias, 

sendo que, estas últimas, interpretavam as músicas postas em execução 

radiofônica, por vezes parecendo querer superá-las em termos de volume de som. 

Em meio a essa poluição sonora, ouviam-se ainda as reprimendas, em vozes 

femininas, que, do lado de fora da casa, quando já estávamos em frente ao portão 

de recepção, imaginávamos ser de alguma educadora social, supostamente em 

tentativa de controle da situação.  

Procuramos uma campainha para nos fazer anunciar, mas o espaço a ela 

destinado estava vazio. Em seu lugar, apenas um buraco sujo, com restos do que foi 

o aparelho de comunicação, já enferrujando. Mais tarde, comprovaríamos que 

aquela ausência era apenas o prenúncio de um estado mais amplo de abandono do 

imóvel. Recorremos ao velho artifício de bater palmas, acompanhado do antigo “ô de 

casa”, cientes de que, em meio aquele complexo sonoro dificilmente seríamos 

ouvidos.  

Passados alguns instantes e mais algumas tentativas, passamos a bater no 

portão com os punhos fechados, de modo insistente. Pouco depois, primeiro um 

adolescente, depois uma adolescente, e, em seguida, vários meninos e meninas 

projetaram seus rostos por sobre o muro branco. Cada um, à sua vez, perguntava-

nos quem éramos. Contudo, mesmo respondendo repetida e individualmente a cada 

indagação, informando sermos um visitante e que tínhamos agendado um encontro 

com a coordenadora da Casa, deles não percebíamos qualquer iniciativa de que 

iriam abrir o portão ou mesmo chamar alguém supostamente autorizado para isso.  

E assim ficamos, por um tempo, a nos espreitar mutuamente, até que mais 

uma cabeça se projeta por cima do muro, dessa vez, de um adulto, que, ao fazer a 

mesma indagação já tantas vezes repetida pelos adolescentes, recebe igual 



116 
 

resposta. Tão logo nos apresentamos, fomos orientados a se dirigir na direção de 

outro portão, bem maior que aquele, cujo acesso se dava pela rua lateral, com a 

qual a Casa fazia esquina. Era um portão de acesso de carros, mas que, por algum 

motivo, estava sendo também utilizado para o acesso de pessoas ao lugar. Para lá 

nos dirigimos.  

Passados mais alguns minutos, finalmente o portão é aberto pelo mesmo 

adulto, cujo fardamento agora o apresentava como guarda municipal. Fomos por ele 

acompanhados até ao espaço de espera para sermos atendidos pela coordenadora, 

que, naquele momento, ainda não havia chegado à instituição. Durante o percurso 

até ali, havíamos seguido numa espécie de cortejo, com o guarda municipal à frente, 

e, a nos ladear, e, também, imediatamente atrás, alguns dos adolescentes que 

estiveram anteriormente a nos espreitar do alto do muro.  

Ao avançarmos pela área lateral interna da casa, percebemos ser um espaço 

bastante arborizado. Ao fundo, no que seria um quintal, algumas árvores frondosas 

se destacavam, e, por trás delas, uma quadra esportiva, que, pela quantidade de 

folhas que nela se amontoava, parecia estar sem uso já há um bom tempo. Em 

frente a uma porta gradeada que, depois, saberíamos, dava acesso à cozinha pelos 

fundos da Casa, à sombra de uma dessas árvores, três educadores mantinham uma 

animada conversa, indiferentes à movimentação em torno de nossa chegada.  

Apesar de cercada por muro alto, a Casa se tornava, no entanto, vulnerável à 

observação dos seus vizinhos que, do alto dos prédios, tinha dela uma visão 

privilegiada. Daquela posição estratégica, eles poderiam observar detalhadamente 

toda a movimentação externa dos adolescentes e seus educadores. Contudo, 

pensávamos que, daqui, do espaço que ora atravessávamos, podíamos, por outro 

lado, ser vistos a partir da encenação que desejássemos intencionalmente 

interpretar.  

Ao passarmos rente ao portão menor, onde há pouco estivéramos do lado 

externo a pleitear nossa entrada, percebemos um grosso cadeado que o impedia de 

ser aberto. Explicava-se, assim, em parte, o porquê da falta de iniciativa dos 

adolescentes em abri-lo para o nosso ingresso. 

Ao nos aproximarmos da entrada principal da Casa, vislumbramos um pouco 

mais adiante uma piscina de tamanho razoável. Pela coloração da água lodosa, 

verde-escura, por cuja superfície ilhas de folhas, pedaços de pano e papéis de 
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diferentes formatos boiavam aleatoriamente, concluímos pela mais completa 

impossibilidade de uso.  

Ao cruzarmos a varanda, deparamo-nos com mais alguns educadores, 

também em franca conversa entre eles. Ficamos a imaginar se eles já estariam ali, 

tão próximos daquele portão, momentos antes, quando estivemos intentando 

acessar ao prédio. E se, caso sim, por que não haviam tomado à iniciativa de nos 

receber. Será que, em meio ao barulho, não ouviram os nossos chamados ou 

batidas na porta?  Mas, se em algum momento os adolescentes passaram a ouvir e 

a se projetar por sobre o muro, esta, em si, não seria uma movimentação suficiente 

para induzi-los a verificar o que estaria ali se passando? Ou essa seria uma tarefa 

exclusiva do guarda municipal? Quando por esses educadores sociais cruzamos, os 

cumprimentamos ligeiramente e por eles fomos igualmente cumprimentados. 

Finalmente, adentramos ao espaço interno da casa, a cruzar uma ampla sala 

em dois níveis. No mais baixo, um sofá e uma televisão mal sintonizada. No mais 

alto, cerca de quatro mesas de plástico e cadeiras de igual material se distribuíam 

aleatoriamente. Quando por elas perpassamos, vimos que algumas estavam 

quebradas.  

Numa das mesas, em meio ao intenso complexo sonoro do lugar, uma 

educadora esforçava-se pacientemente em explicar algo a uma adolescente. 

Debruçavam-se as duas por sobre o que parecia ser um caderno escolar.  

Adentrando intempestivamente ao ambiente que atravessávamos, uma 

educadora tentava reduzir o caos sonoro. Mas, exasperada, ao pedir silêncio em 

volume de voz que pudesse se fazer ouvir, acabava por engrossar ainda mais o 

grande volume de ruídos, gritaria, música estridente e mais uma diversidade de 

sons, que se fazia indiferente a qualquer apelo. 

Soubemos, depois, ser aquele espaço das mesas o lugar das refeições. 

Ao seguirmos o guarda, passamos diante da porta interna de acesso à 

cozinha. Grades de ferro a isolava dos demais compartimentos, impossibilitando o 

acesso dos adolescentes aos mantimentos e aos objetos que ofereciam riscos a 

eles e aos seus pares de acolhimento - facas, garfos, fósforos, álcool. Tais itens 

mereciam cuidados especiais nos momentos de refeição, atividade destacadamente 

tensa para os responsáveis pela segurança interna dos abrigados. 

Subimos alguns degraus que davam acesso ao corredor, ao longo do qual 

observamos, de soslaio, os dormitórios dos adolescentes. No decurso de nossa 
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passagem, vimos que algumas meninas estavam deitadas em beliches. Outras 

faziam “chapinhas” – alisamento de cabelos - umas às outras. Adiante, deparámo-

nos com a correria de dois adolescentes em perseguição a um terceiro. Cruzaram 

por entre o nosso cortejo, em tons de ameaças uns aos outros, num rico repertório 

de palavrões.  

Num canto, sem qualquer pudor ou preocupação de causar constrangimento, 

um casal de adolescentes encontrava-se no maior “amasso”, aqui já utilizando uma 

expressão própria da linguagem deles para denominar uma etapa fisicamente mais 

íntima do namoro. Próxima ao casal, uma educadora solicitava que adquirissem 

vergonha na cara.  

E, assim, vencido o percurso, finalmente fomos postados à espera da 

coordenadora, numa cadeira tripla, posicionada num canto de um espaço aberto e 

exposto a toda movimentação interna do abrigo, que, depois, veríamos, possibilitava 

multiusos. Além de pequenas reuniões, exposição de trabalhos dos adolescentes, 

aviso à comunidade em geral, aquele espaço seria adiante utilizado também para a 

realização da nossa oficina de vídeo com os adolescentes. 

Enquanto aguardávamos a coordenadora do abrigo, vasculhamos o cenário 

que se projetava diante de nós. À frente, um pequeno quadrante de terra batida, 

sem qualquer cobertura, se dispunha como uma espécie de jardim de inverno, no 

centro daquela construção. Nele, umas poucas plantas de folhas mortas, queimadas 

do sol, mantinham-se acuadas num canteiro demarcado por garrafas de plásticos, 

do tipo descartável. 

A disputar recantos e espaços por entre as paredes sujas e esburacadas, 

inúmeros impropérios, passagens bíblicas, corações atravessados por flechas 

socializando a paixão de casais enamorados, avisos à comunidade, desenhos de 

órgãos sexuais, uma enormidade de rabiscos sem condições de leitura, um mosaico 

com uma série de folhas impressas de jornais, indicando algum tipo de atividade 

arte-educativa, e pichações, muitas pichações. 

No meio dessa poluição visual, especialmente dois cartazes nos comoveram. 

O primeiro havia sido produzido por ocasião do dia dos pais e estava assinado por 

uma adolescente que, desde já, como forma de mantê-la no anonimato, passaremos 

a chamá-la de Gabriela, 15 anos. Em papel branco, margeado por bordas pintadas 

em azul, tendo ao centro uma fotografia do ator Rodrigo Santoro em substituição à 

imagem do pai, a homenagem da adolescente ao pai se completava com os 
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seguintes dizeres: “De Gabriela para seu Pai. Pai, você será sempre meu amor. Foi 

nossa amizade que tocou e encheu de carinho o meu coração. Pai, quando estou 

triste (letras apagadas) e fico feliz. Te amo” (DIÁRIO DE CAMPO). 

Por que a ação que arrefecia a tristeza que se apossava da adolescente, 

descrita no contexto de uma homenagem ao pai, teria sido posteriormente apagada? 

Alguma decepção da filha em relação ao pai havia provocado um eventual 

arrependimento, daí a tentativa daquele apagamento? Se sim, por que apagar 

apenas uma parte da mensagem, sendo mantidos ali, intactos, os demais dizeres? 

Veríamos, depois, ser, aquele cartaz, uma metáfora visual da ambiguidade e 

oscilação que constituíam a frágil vinculação entre os adolescentes e seus parentes, 

continuamente em estado de (re)constituição e ruptura.  

O segundo cartaz, por sua vez, expressava um desejo de transcendência em 

variadas dimensões, culminando com a necessidade de constituir vínculo familiar: 

“Ser livre das drogas... Ser livre da prisão.... Voar como os pássaros... Sentir o 

perfume das rosas... Ter uma família”. Em outro momento, adiante, quando instada 

ao exercício audiovisual de apresentação do abrigo, uma das adolescentes 

participantes do estudo, Beatriz, de 13 anos, ao posicionar-se sobre aquelas 

produções, sintetiza os sentidos por ela a eles atribuídos: “os desenhos da gente 

dão um negócio melhor, de felicidade na Casa, que não tem. E os desenhos trazem 

mais alegria, não é?” (BEATRIZ, 13 anos). Será que se Beatriz soubesse ler e 

pudesse acessar o conteúdo daquelas mensagens, ela atribuiria esse mesmo 

sentido aos cartazes ali expostos? 

No tempo de espera pela coordenadora do abrigo, uma recorrência nos 

inquietou. Apesar de transitarem continuamente de um lado para o outro, bem à 

nossa frente, nenhum educador nos cumprimentou pelo período que ali estivemos. 

No contexto dessa indiferença, lembramos as palavras de Paulo Freire (1996, p. 38): 

“ensinar exige a corporeificação das palavras pelo exemplo”. Para o autor, no 

quadro da rigorosidade do pensar certo, o educador deve se preocupar em não 

desfazer na prática o que teoricamente propõe aos seus educandos, estilo “faça o 

que eu mando e não o que eu faço”. 

Ali, solitário na minha própria invisibilidade diante dos educadores sociais 

daquele abrigo institucional, ficamos a refletir sobre esses ensinamentos freireanos, 

inquietos com o que poderiam pensar os adolescentes ao testemunharem uma total 

ausência de sociabilidade nos profissionais que, dentre outros objetivos, estavam ali 
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para acompanhá-los em processos de socialização e criação de vínculos 

comunitários (BRASIL, 2008). 

Nesse meio tempo, três meninas se aproximam. Duas sentam-se ao nosso 

lado. A outra, sem espaço na cadeira tripla, primeiro fica em pé. Depois, ajeita-se no 

piso, quase aos nossos pés. Beatriz, 13 anos; Marcela, 14; e Natália, 17.  Aqui se 

impõe um esclarecimento, relativamente já antecipado.  

Todos os adolescentes citados neste relato apresentam-se com nomes 

fictícios, porém, nem todos participaram das atividades propriamente vinculadas aos 

ciclos de oficina de vídeo, narração e reflexão realizados. É o caso, por exemplo, de 

Marcela e Natália. Contudo, uma vez que em sua integralidade o abrigo dos 

adolescentes foi abordado na perspectiva etnográfica, alguns adolescentes não 

participantes da videobiografia propriamente dita são citados ao longo do relato.  

Trata-se de adolescentes que protagonizaram episódios esclarecedores de 

aspectos considerados relevantes para o estudo. Marcela, por exemplo, logo nos 

identifica como professor. Interessante é que ela não pergunta, ela constata: “Você é 

professor!” (DIÁRIO DE CAMPO).  

Goffman (1985) nos ensina que “quando um indivíduo chega à presença de 

outros, estes, geralmente, procuram obter informação a seu respeito ou trazem à 

baila a que já possuem”. Para o autor, a informação a respeito dos indivíduos serve 

para que definamos a situação e, assim, tornarmo-nos capazes de antecipações, 

prevendo o que eles esperam de nós e, por conseguinte, o que podemos deles 

esperar. Nas palavras do autor: 

 
Para as pessoas presentes, muitas fontes de informações são 

acessíveis e há muitos portadores (ou veículos de indícios) 

disponíveis para transmitir a informação. Se o indivíduo lhe for 

desconhecido, os observadores podem obter, a partir de sua 

conduta e aparência, indicações que lhes permitam utilizar a 

experiência anterior que tenham tido com indivíduos 

aproximadamente parecidos com este que está diante deles 

ou, o que é mais importante, aplicar-lhe estereótipos não 

comprovados (GOFFMANN, 1985, p. 11).  

 

 Por quais veículos comportamentais aquela adolescente foi capaz de nos 

atribuir corretamente a identidade de professor? Até então, nenhuma expressão 

verbal naquela direção havíamos transmitido, limitando-nos tão somente a anunciar 

a nossa condição de visitante e a intenção de um encontro anteriormente agendado 
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com a coordenadora daquela instituição. Então, quais indícios, e aqui só podíamos 

pensar na linguagem corporal, haviam sido por nós emitidos, permitindo à 

adolescente configurar aquela constatação? 

 De acordo com Delory-Momberger (2012), o corpo, sendo o lugar-fundamento 

de nosso habitar no mundo, é o condutor de um conjunto de atitudes e práticas, e, 

por conseguinte, desvelador de um investimento biográfico que se traduz pela forma 

como dele cuidamos, pelas vestes e adornos com os quais o revestimos, pelas 

posturas que o impomos, pelos modos de mostra-lo ou não.  

Nesse sentido, ao desenvolvermos, de modo consciente ou não, maneiras de 

habitar o nosso corpo, de sermos nele e com ele vivenciarmos as várias facetas de 

nossas identidades, o dotamos de maneirismos que nos projetam as 

representações, os valores, as opções, os posicionamentos e as escolhas, enfim, 

uma imagem de si, passível de leitura pelos outros com os quais interagimos. 

 
É esse corpo-espaço, assim “habitado”, que entra em relação 

com os outros corpos-espaços igualmente “habitados”, num 

jogo extremamente complexo de interações, de modelações 

recíprocas, de construções em espelho, de relações entre o 

mesmo e o diferente, que ocorrem antes de qualquer 

linguagem, antes de qualquer discurso, participando de uma 

gama de sensações indeterminadas e de impressões primeiras 

(a famosa “primeira impressão”, impressão devendo ser 

interpretado aqui na acepção primeira de marca). (ibid. p. 72). 

 

 Ao antever a nossa condição de professor, a partir da forma pela qual nos 

movimentamos naquele espaço, a adolescente identifica, em sua leitura, aquilo que 

lhe é familiar acerca do que seja ser docente, dotando aquele encontro de uma 

sincronia entre o nosso comportamento involuntário presentemente emitido e os 

fatos, impressões e acontecimentos pelos quais lhe foi possível, ao longo de sua 

biografia educativa, constituir um repertório de sinais por ela considerados 

sintomáticos da condição de professor, esteja ele em sala de aula ou não.  

Uma vez dada involuntariamente essa impressão, cabia-nos, agora, a 

expressão que deliberadamente confirmaria a leitura da adolescente.  Expliquei-lhe 

que éramos, sim, professor dos cursos de comunicação social. Contudo, 

consideramos prudente não adiantar os demais objetivos de nossa visita, limitando-

nos a informar genericamente a intenção de conhecê-los e ver se podíamos de 

alguma forma contribuir para a formação deles, enquanto professor. O que se 
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passou no decurso desse diálogo, e também nos passos seguintes durante o nosso 

estudo, era um equilíbrio entre duas orientações metodológicas.  

Do ponto de vista do pesquisador, seguimos as orientações de Bertaux 

(2010). Para este autor, nessas circunstâncias, devemos evitar duas palavras: 

investigação e jornalista. “Evite a palavra “investigação”, isso lembra inspetor de 

polícia” (ibid., p. 74). Nesse sentido, supomos estar evitando um ruído de 

comunicação entre nós e os adolescentes, diante das experiências por eles 

vivenciadas no âmbito das audiências nos equipamentos jurídicos que se distribuem 

pela rede de apoio à infância e à adolescência, dentre eles, a Vara da Infância e da 

Juventude. Daí, a opção pelo termo pesquisador, a partir do momento em que a 

situação assim o exigiu. 

 Quanto à segunda palavra, o autor sugere que “deixe claro que você não é 

jornalista, porque em muitos lugares eles têm má reputação” (ibid.). Imaginamos que 

a sugestão aqui se direcionava aqueles que, não sendo jornalistas, com eles podiam 

ser confundidos, sobretudo em comunidades cujos integrantes de algum modo 

haviam sido vítimas das idiossincrasias das práticas profissionais da informação e da 

comunicação midiáticas.  

Mas, e quanto àqueles que, como nós, éramos de fato jornalistas, como não 

assumir uma identidade profissional, incorrendo numa posição eticamente 

discutível? Segundo Freire (1996, p. 46), “uma das tarefas mais importantes da 

prática educativo-crítica é propiciar as condições em que os educandos em suas 

relações uns com os outros e todos com o professor e a professora ensaiam a 

experiência profunda de assumir-se”. 

 Daí que, muito embora ciente dos riscos de nos apresentarmos como 

jornalistas, sobretudo diante de uma população sobre a qual esta categoria 

profissional tinha dificuldades em visibilizar fatores para além do sensacionalismo 

policialesco, preferimos encaminharmo-nos ao encontro da assunção de nossa 

identidade profissional. Não obstante, naqueles primeiros contatos, optamos em 

apenas lastrear esse percurso, confirmando a inferência da adolescente de que 

éramos professor, mas, complementando ser, de comunicação social. 

 Diante daquela confirmação, Natália, 17 anos, uma das três adolescentes, 

imediatamente relaciona a informação com a atividade fotográfica por ela realizada 

em termos de formação. “Ah! Eu fiz um curso de fotografia, lá em Caruaru” (DIÁRIO 



123 
 

DE CAMPO). A partir deste momento, a adolescente nos fez “sala”, esforçando-se, 

orgulhosa, a nos expor aquilo que havia aprendido da arte de fotografar.  

De nossa parte, diante da situação projetada para si pela adolescente, 

buscamos prover de máxima correspondência àquela providencial interação, 

transmitindo-lhe igualmente o nosso próprio interesse pelo tema. Nesse sentido, 

continuamos a seguir Goffman (1985, p. 21): 

 

[...] quando um indivíduo projeta uma definição da situação e 

com isso pretende, implícita ou explicitamente, ser uma pessoa 

de determinado tipo, automaticamente exerce uma exigência 

moral sobre os outros, obrigando-nos a valorizá-lo e a tratá-lo 

de acordo com o que as pessoas de seu tipo têm o direito de 

esperar. 

 
 

 Contudo, ali, naquelas circunstâncias, logo compreendemos o quanto a 

manutenção de um diálogo mais prolongado acerca de qualquer tema é tarefa 

complexa, frente aos intensos elementos de dispersão e de deslocamentos de 

interesses dos adolescentes que pululavam na ambiência. No contexto desta 

observação, não mais se tratava apenas da persistente poluição sonora, por sobre a 

qual nos esforçávamos, por vezes, para ouvir e se fazer ouvir no intercurso daquela 

interlocução. 

Daquele lugar de espera, tão logo Natália vislumbra uma garota em cadeira 

de rodas, saindo de um dos dormitórios, imediatamente redireciona abruptamente a 

conversa, que, até então girava em torno de suas experiências fotográficas, e passa 

a traçar um perfil negativo da adolescente cadeirante, num tom de voz que, 

percebíamos, havia a intenção de se fazer ouvir pela colega. “Aquela ali é muito 

chata, arengueira, e ruim, muito ruim” (DIÁRIO DE CAMPO). Ao ouvir o comentário, 

a adolescente retruca: “só assim eu sei o quanto você é falsa” (ibid.), e, fazendo um 

volteio na cadeira de rodas, retorna ao aposento de onde havia saído.  

Adiante, iríamos constatar o tema da falsidade como uma recorrência na 

percepção dos adolescentes sobre as relações naquele ambiente. Por enquanto, 

retornemos ao instante em que a adolescente cadeirante retorna ao aposento de 

onde havia saído. Nesse exato momento, o barulho de algo, parecendo um móvel ou 

pedaços de madeira sendo jogados ao chão, dá início a uma gritaria difusa dos 

adolescentes, intensificando o caos sonoro que, por alguns minutos havia se 
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mantido em volume razoável. Como o barulho parecia vir do interior dos aposentos, 

para o qual a cadeirante havia se dirigido, pensamos, de imediato, tratar-se de 

algum tipo de reação aos comentários a ela dirigidos.  

Contudo, ao vermos os educadores sociais homens correrem na direção 

oposta e as educadoras sociais mulheres ficarem em estado de alerta, à espreita, 

em seus respectivos lugares, algumas delas postando-se na porta de acesso aos 

seus espaços de trabalho, mantivemo-nos, de nosso canto, à espera de algum 

indício que nos fizessem compreender o que ali se passava. Uma interpretação 

daquele momento, pelas lentes de nossa cultura cinematográfica, diria que houve 

uma pausa na cena, diante da paralisia geral que a todos mantinham em estado de 

expectativa.  

 A situação logo se esclareceria. Um dos garotos insistira em tomar banho de 

piscina, apesar das condições impróprias para uso. Pouco depois, ele se revelaria à 

nossa frente, a resistir física e verbalmente, com impropérios, aos esforços dos 

educadores sociais de o conduzirem ao dormitório que, em situações como aquela, 

travestia-se em espaço de recolhimento interno. Na sequência, o adolescente e dois 

educadores que o imobilizavam desaparecem por trás da porta do dormitório 

masculino, imediatamente trancada atrás deles. Por um tempo, ficamos a ouvir sons 

incompreensíveis vindos daquele interior. Mas, pouco depois, o silêncio se fez, 

surpreendentemente se espraiando por todo o abrigo.   

 Natália, ainda ao meu lado, também permanece em silêncio por um tempo. 

Parece reflexiva. Quando retoma a conversa, nos inicia nas questões de gênero que 

por ali perpassam. “Os meninos só querem saber de jogar bola e rasgar nossos 

desenhos” (DIÁRIO DE CAMPO). Incontinente, diante da informação, retorno o meu 

olhar para alguns cartazes que, de fato, apesar de se manterem colados à parede, 

estavam com a metade pendurada, pouco faltando para serem seccionados pelo 

rasgão.  

Pergunto se há uma biblioteca por ali. “Para que? Para os meninos rasgarem 

os livros?” (ibid.). Ademais, informa a adolescente, “se tiver que fazer alguma coisa, 

agora só na outra casa” (ibid.). Daí, a adolescente prossegue na nova temática: “o 

proprietário pediu o imóvel e não vai mais alugá-lo para a prefeitura” (ibid.).  

Nesse momento, até então quieta, Beatriz, 13 anos, a adolescente que havia 

se sentado ao chão, retruca: “Mentira! O problema é que os moradores do bairro 
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conseguiram expulsar a gente daqui. E tem mais, meninos e meninas serão 

separados” (DIÁRIO DE CAMPO).  

Pronto! A discordância fora suficiente para instaurar um intenso bate-boca 

entre as duas adolescentes, que seguem em busca de apoio às suas respectivas 

argumentações junto aos demais colegas de abrigos e aos seus educadores sociais, 

desaparecendo de nosso horizonte visual, mas instalando nova algazarra, fazendo 

aos poucos retornar o caos sonoro temporariamente suspenso.  

 Repentinamente, novos gritos de adolescentes: “Ministério Público! Ministério 

Público!”. Nesse momento, a coordenadora adentra ao espaço, e, logo atrás dela, 

duas pessoas a seguiam. De fato, ficaríamos sabendo tratar-se de profissionais da 

Promotoria de Justiça. Um deles, sem qualquer cerimônia, passa a fotografar o 

ambiente. E, os adolescentes, por sua vez, procuram, visivelmente, se aquietar. 

Alguns se dirigem aos seus aposentos, de onde não mais sairiam, ao menos até o 

tempo em que por lá aqueles profissionais estiveram.  

Pouco depois, ao sermos recebidos pela coordenadora, fomos informados 

casualmente que a visita dos representantes da promotoria pública dizia respeito ao 

desligamento da adolescente Natália. Ah, que pena! - pensei de imediato, de modo 

instrumental. Em nosso íntimo, o interesse da adolescente pela fotografia a havia 

posicionado tanto como uma provável participante quanto como uma eventual 

“aliada” no processo de convencimento e adesão dos adolescentes à proposta do 

estudo objeto deste relato, que adiante iríamos a eles apresentar.  

Porém, quase que simultaneamente, nos envergonhamos de tal lamento. 

Estávamos adentrando num contexto institucional voltado prioritariamente para a 

reintegração familiar dos usuários de seus serviços. Uma vez que a adolescente 

seria reintegrada à sua família extensiva, a notícia deveria ser comemorada e não 

lamentada, sobretudo em função de interesses pessoais ou mesmo profissionais, 

como era o nosso caso ali.  

Daí, a decisão de não negligenciar o egoísmo daquela reação, mesmo que 

imediatamente abortada. Concluímos, então, pela necessidade de sobre ela refletir a 

partir dos ensinamentos de Freire (1996), que nos fala da clareza necessária ao 

educador sobre as suas práticas, diante das diferentes dimensões que as 

caracterizam, sendo um ponto inicial nesse processo de educabilidade de si, a 

consciência de nossa própria inconclusão enquanto ser humano que se vai tornando 

consciente de si. 
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Por isso, a partir da experiência sintetizada naquele lamento, logo 

percebemos a necessidade de desenvolver, não apenas uma sabedoria capaz de 

lidar com eventuais vínculos construídos com aqueles adolescentes, cuja relação 

poderia ser a qualquer instante perpassada pelo fenômeno da transitoriedade, mas, 

também, de pensar estratégias que objetivamente minimizassem os eventuais 

prejuízos que tal provisoriedade pudesse vir a trazer para os resultados de nosso 

estudo. 

No que diz respeito ao fenômeno da provisoriedade, no contexto de 

realização do serviço de acolhimentos, Oliveira (2006) nos alerta que 

 

A qualidade do acolhimento oferecido pelo abrigo, com 

frequência, é prejudicada pela ambiguidade do conceito 

de transitoriedade, advindo da determinação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente de que a medida abrigo é 

transitória e excepcional (OLIVEIRA, 2006, p. 209).  

 

Para a autora, a cultura da transitoriedade dificulta o estabelecimento de 

vínculos entre os educadores sociais e os adolescentes, uma vez que ambos se 

percebem pelo signo da provisoriedade, o que fragiliza possíveis laços de união, 

confiança e dedicação recíprocas. Nesse contexto, a autora indaga: “como pensar 

em perspectivas de futuro a médio e longo prazo para um adolescente e ao mesmo 

tempo trabalhar em prol da transitoriedade?” (ibid. p. 149). Em nossa perspectiva, a 

reflexão acerca da reação egoísta frente à notícia do desligamento de Natália 

suscitara a seguinte indagação: de que forma o elemento provisoriedade é 

vivenciado pelos adolescentes em contextos de abrigo? 

Natália se fez ainda presente em algumas atividades internas do abrigo, 

registradas no início da oficina de vídeo, disponibilizando, com seus 

posicionamentos, frestas pelas quais no foi possível estabelecer uma aproximação 

compreensiva da cultura que se institui no tempo e espaço daquele acolhimento 

institucional de adolescentes. Por ora, remetemo-nos ao registro de sua despedida, 

a qual indicia algumas pistas para a indagação sobre a forma pela qual os 

adolescentes vivenciam o fenômeno provisoriedade naquele contexto. “Eu quero 

desejar um abraço muito forte. Eu nunca vou esquecer todos vocês. E espero que 

vocês também nunca se esqueçam de mim. Fiquem com Deus. Também, eu vou 

com Ele. Obrigado. Um abraço para todos vocês.” (NATÁLIA, 17 anos). 
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Compreendíamos, naquelas palavras da adolescente, o desejo de imprimir 

uma marca permanente na impermanência que caracterizava a vida no abrigo 

institucional. E, uma vez que o único elemento ali estável era a condição efêmera 

que a todos indiferenciadamente posicionava na condição de passageiros, havendo 

alguma permanência, certamente ela seguiria na memória daqueles que por ali se 

entrecruzaram por algum tempo, e, nesse entretempo, foram capazes de construir 

um espaço de encontro. De ter sido, provisoriamente, alguém para alguém, e, levar 

consigo, na memória, os rastros desse encontro. Como contribuir com esse 

processo? 

 

6.2 ADOLESCÊNCIA EM ABRIGOS: POR UM REGIME DE VERDADE 

 

O primeiro conjunto de fatores observáveis e significativos nos adolescentes 

abrigados é, sem dúvida, o que diz respeito às suas formas de comunicação, aqui 

referindo-nos ao verbo pronunciado, mas também, às suas expressões não verbais, 

a partir das quais eles tecem pontes entre si, mantendo-se em estado de 

cumplicidade e interesses mutuamente compartilhados. Desvendar essas 

linguagens requer a sua apreensão para além da simples tradução automática das 

coisas como língua ou idioma. 

Ao discutirem temas como o pensamento, a vida cotidiana, a percepção e a 

expressão, Berger e Luckmann (2004) evidenciam a relevância da linguagem na 

construção social da realidade, concebendo-a como o mais importante sistema de 

sinais da sociedade humana. Os autores sustentam que a linguagem “marca as 

coordenadas de minha vida na sociedade e enche esta vida de objetos dotados de 

significação” (ibid., p. 39). 

Ao analisarem o conhecimento que dirige a conduta na vida cotidiana, estes 

autores destacam a importância da linguagem pela sua capacidade de comunicar 

significados que são expressões diretas da subjetividade “aqui” e “agora”, permitindo 

ainda falar de assuntos que não fazem parte do presente ou que não foram sequer 

experimentados ou vistos, guardar acumulações de significados e experiências a 

serem transmitidas às futuras gerações e visitar o passado cuja evocação 

presentifica. 

Seguindo os autores, a linguagem compõe-se de campos semânticos que 

dizem respeito à significação das palavras, gestos e expressões, construídos a partir 
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da experiência histórica objetivada, conservada e acumulada em campos sociais 

distintos, variando infinitamente de sujeito para sujeitos de acordo com a 

singularidade de suas trajetórias de vida e interesses, sejam eles profissionais, 

artísticos, esportivos, dentre outros, acionados oportunamente para dar sentido à 

diversidade de suas interações na vida cotidiana. 

Por ser constitutiva da identidade social, a linguagem possibilita inferir 

algumas características de um grupo e sua estrutura social, uma vez que opera 

como um elemento primordial para o incremento da coesão dos indivíduos e para a 

delimitação de um grupo em relação aos demais grupos. Esta delimitação pode 

expressar-se através de mitos, hábitos, valores morais, organização familiar, divisão 

sexual e social do trabalho, ritos religiosos. Nas palavras dos autores: 

 

A linguagem assegura a superposição fundamental da lógica 

sobre o mundo social objetivado. O edifício das legitimações é 

construído sobre a linguagem e usa-a como seu principal 

instrumento. Assim, a “lógica” atribuída à ordem institucional 

faz parte do acervo socialmente disponível do conhecimento, 

tomado como natural e certo. (BERGER e LUKMANN, 2004, p. 

92). 

 

Entendida como um processo sociohistórico e cultural, a linguagem se projeta 

como um instrumento determinante para compreender a realidade e o cotidiano do 

abrigo de adolescentes. Tomada em seus aspectos verbais e não verbais, a 

linguagem utilizada por esses sujeitos possibilita o acesso aos fatos, acontecimentos 

e experiências por eles vivenciadas nos abrigos, bem como aos sentidos e 

significações por eles atribuídos a essas vivências, permitindo compreender a “teia 

de significados” (GEERTZ, 1978, p. 15) continuamente tecida nesse contexto.  

A partir desses pressupostos, apresentamos alguns temas que emergiram 

dos discursos dos adolescentes na diversidade das situações interativas que 

compõem a realidade cotidiana do abrigo, a partir dos quais intentamos revelar a 

sua complexa ambiência cultural. Nessa direção, reportamo-nos ao primeiro dia de 

gravações audiovisuais, quando duas atividades foram especialmente videografadas 

– uma dinâmica das psicólogas com os adolescentes e a nossa própria 

apresentação do projeto para os adolescentes e para seus educadores sociais. 

Tomamos aqui exclusivamente a dinâmica das psicólogas. Não estando, a 

priori, vinculada à atividade de pesquisa, muito embora a sua utilização para tal fim 
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tenha sido posteriormente autorizada, a ocasião apresentou-se especialmente 

propícia aos interesses do registro dos atores sociais – adolescentes abrigados e 

educadores - em atuação numa atividade que, conforme se organizara, dispôs-se 

potencialmente profícua para a identificação de importantes subsídios para a 

compreensão das relações sociais, humanas e culturais naquele contexto. 

E, uma vez que a videobiografia se orienta para a produção de registros 

audiovisuais da vida dos adolescentes – rastros biográficos -, conforme ela se 

apresenta nas mais diversas situações constituintes da ambiência institucional do 

abrigo, a dinâmica realizada pelas psicológicas se nos apresentou especialmente útil 

a este fim.  

Nesse sentido, algumas enunciações dos adolescentes nos chamaram 

especial atenção. Naquela ocasião, os temas emergentes do conjunto desses 

enunciados se dispuseram como diretrizes pelas quais formos, pouco a pouco, 

acessando aos modos de ser, pensar e agir dos adolescentes na dinâmica cultural 

estruturada/estruturante do acolhimento institucional, percepções que se 

confirmariam no decurso das observações, na medida em que nos foi possível 

produzir rastros biográficos noutras condições de registro, dentre elas as narrativas 

dos adolescentes. Como bem diz Foucault (1999, p. 16):  

 

Os códigos fundamentais de uma cultura – aqueles que regem 
sua linguagem, seus esquemas perceptivos, suas trocas, sua 
técnica, seus valores, a hierarquia de suas práticas – fixam, 
logo de entrada, para cada homem, as ordens empíricas com 
as quais terá de lidar e nas quais se há de encontrar. 
 

A dinâmica com as psicólogas reuniu os adolescentes e a equipe técnica – 

coordenadores e psicólogos – em um círculo, num dos cantos do nível mais baixo da 

ampla sala-de-estar do imóvel residencial onde funcionava o abrigo. Em tempo: 

esclarecemos que os termos que estabelecem distinção profissional à equipe 

técnica serão de agora em diante acionados apenas em situação que exija tal 

especificação, uma vez que, dentre os profissionais que integram este serviço, 

existe uma compreensão, em desenvolvimento, que todos são, naquele contexto, 

educadores sociais. 

Assim, aos adolescentes e seus educadores sociais, foi solicitado que 

expressassem para o grupo três coisas das quais gostavam e três das quais não 

gostavam. Contudo, não se tratava de apreços ou desapreços descontextualizados. 
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Antes de qualquer pronunciamento, o objetivo da dinâmica foi explicitado, 

remetendo-a diretamente ao contexto das relações e interações na ambiência 

institucional de acolhimento, fator determinante para que inseríssemos o evento 

como objeto de análise deste estudo. 

 

Olha gente, vamos prestar atenção a isso aqui, porque, ô, é 
uma coisa legal! Sabe por quê? A gente convive com o colega, 
mas a gente se esquece de perguntar o que é que ele não 
gosta, sabe? Aí, o que é que acontece? Às vezes a gente faz 
coisas que o outro não gosta. Aí surge, de repente, uma 
discussão sem necessidade. Então, essa oportunidade aqui é 
legal, por quê? Porque a gente já está dizendo o que a gente 
gosta e o que a gente não gosta, tá certo assim? Então, vamos 
prestar atenção no colega, tá bom? (MARIA ANTONIETA, 
EDUCADORA SOCIAL). 

 

Nas condições orientadas para a produção desses discursos, cujas 

circunstâncias imediatas envolvem, a princípio, dois grupos – adolescentes usuários 

do serviço de acolhimento e educadores sociais responsáveis pela condução do 

serviço –, que se postam face a face para a exposição dos gostos e desgostos 

pessoais, pressupõem-se uma fala impregnada de uma memória das experiências 

comuns desses atores naquela ambiência, não se tratando de uma simples listagem 

a-histórica e a-temporal de seus apreços e desapreços particulares. 

 Contudo, contrariamente à própria proposta, ao trazer à tona os seus gostos 

pessoais, os educadores sociais se mantiveram em torno de temas que nenhuma 

revelação dispunha dos aspectos envolvendo, da parte deles, uma memória afetiva 

do lugar. Apresentados aqui de modo agrupado, tais discursos, entretanto, foram 

enunciados na ordem da posição física de seus autores, no círculo formado pelos 

participantes da dinâmica.  

Conforme compreendemos, tal disposição física se constitui dado importante 

a ser considerado em situação de análise, na medida em que as formulações 

desses profissionais estiveram assépticas de afeto, apesar de alguns deles terem 

sido anteriormente contemplados com demonstrações de apego e vinculação por 

parte de algum adolescente, a exemplo do discurso de Gabriela, 15 anos: “O que eu 

gosto? Gosto da tia Joana, gosto das minhas colegas, gosto de alguns educadores 

daqui...”.  

Nas palavras dos profissionais, vejamos os gostos pessoais por eles 

enunciados na ocasião. Evidentemente, tanto os nomes fictícios a eles atribuídos 
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quanto à generalidade de suas funções como educadores sociais, lhes garantem o 

anonimato pactuado no decurso deste estudo.  

 
Meu nome é Maria Antonieta, eu sou Educadora Social e eu 
vou pra Casa de Passagem IV, tá certo assim? Eu gosto de 
chocolate, muito, muito, muito, muito... Eu gosto de pudim e 
gosto de bife (MARIA ANTONIETA, EDUCADORA SOCIAL). 

 
Gosto de uma boa alimentação, qualquer coisa eu gosto. Gosto 
de amigos e gosto muito de um encontro na praia (JOANA 
D´ARC – EDUCADORA SOCIAL). 

 
Meu nome é Izabel Cristina. Sou educadora social, né? Todo 
mundo me conhece. Três coisas que eu gosto: de viajar, ir à 
praia e de estar com meus amigos (IZABEL CRISTINA, 
EDUCADORA SOCIAL). 

 

Como compreender tal assepsia afetiva nos discursos dos educadores 

sociais? Num sentido mais amplo, as entidades de acolhimento de adolescentes em 

medida protetiva são compreendidas como instituições educativas e de cuidado, 

centradas nas relações humanas como possibilidade de acompanhar o acolhido em 

processos de educar-se, confortar-se, curar-se, transformar-se, tendo, por princípio 

socioeducativo, o estabelecimento de vínculos entre os usuários do serviço e os 

profissionais que os acompanham. 

 

A tarefa dos educadores não é nada fácil. É preciso construir 
um vínculo positivo com a criança e o adolescente que são 
acolhidos. Este vínculo possibilita de um lado, a construção da 
prática educativa, e de outro, ajuda a criança e o adolescente a 
restaurarem a própria possibilidade de estabelecer novas 
relações afetivas. (MOREIRA, 2008, p. 02). 

 

Diante da necessidade da construção de vínculos, enquanto um princípio que 

orienta a condução daquela atividade profissional, indagávamos, na ocasião dos 

registros daqueles primeiros rastros biográficos dos adolescentes, a partir de quais 

meios os educadores sociais com eles desenvolviam encontros vinculativos se, 

numa oportunidade como aquela, quando poderiam, não apenas demonstrar, mas, 

também, corresponder às demonstrações de afeto que lhes eram dirigidas, suas 

formulações discursivas revelavam uma espécie de fechamento do querer bem pelo 

outro, numa atitude que se traduzia, em nossas primeiras impressões, num misto de 

indiferença e insensibilidade. 
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No âmbito de nosso ingresso naquele mundo social, era-nos extremamente 

difícil alcançar os significados e sentidos daquele tipo de comportamento, 

frontalmente contrários aos nossos modos de compreender a educação como uma 

atividade a ser realizada com sentimentos e emoções. Entretanto, adiante, na 

continuidade daquela experiência, foi-nos possível perceber a complexidade de uma 

tarefa que se desenvolve perpassada por inúmeros conflitos, dentre eles, o temor de 

criar vínculos com os adolescentes, e, depois, vê-los partir.  

Diante de tal temor, e isso nos foi posterior e pessoalmente sentido na mente 

e no coração, o que deduzimos ocorrer com os educadores é o desenvolvimento de 

uma atitude que passa a evitar, defensivamente, uma aproximação mais espontânea 

e afetiva com os acolhidos, receando que se possa criar neles e em relação a eles 

certa dependência. Contudo, paradoxalmente, estudos com crianças e adolescentes 

institucionalizados apontam o apego e o afeto como componentes do 

desenvolvimento de um adulto moral e socialmente independente, portanto, parte 

constitutiva do processo de socioeducação naquele contexto. 

Nessa direção, Barros e Fiamenghi (2007) destacam a necessidade do 

estabelecimento da vinculação afetiva, a fim de proporcionar um desenvolvimento 

biopsicossocial satisfatório, sendo esse vínculo ainda mais relevante em se tratando 

de crianças e adolescentes institucionalizados à espera de adoção ou de retorno à 

família de origem, pois estes necessitam de alguém que os assistam em suas 

necessidades nesse momento difícil. 

Discutido em estudos realizados com trabalhadores de abrigos institucionais, 

o paradoxo de uma atividade profissional socioeducativa que se propõe a vincular 

para desvincular aponta a necessidade de capacitar emocionalmente os 

trabalhadores da área para a lida com as crianças e os adolescentes, nesses 

contextos de provisoriedade. De acordo com Pereira (2008, p. 72), a maioria dos 

educadores sociais “não sabe até que ponto pode se envolver com os abrigados, 

revelando enfrentar um abalo emocional muito forte por conviver com as crianças e 

conhecer os problemas sociofamiliares que elas enfrentam”. 

Voltando à dinâmica conduzida pelas psicólogas, os adolescentes, por sua 

vez, ao pronunciarem as coisas de seu apreço pessoal, logo se desvelam em suas 

próprias necessidades de estabelecimento de uma vinculação maior com os 

educadores sociais. Nesse processo, além de Gabriela, que destina lugar especial 

de apreço aos educadores em sua fala, Luiz, 17 anos, indo um pouco além, explicita 
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a própria disponibilidade ao estabelecimento de um vínculo mais afetivo, declarando 

a necessidade de ter para si uma referência diretiva: “o que eu gosto é quando a 

pessoa me corrige para que eu não venha a errar de novo” (LUIZ, 17 anos). 

 Assim, compreendido como um elemento de destaque nas relações entre os 

educandos e os educadores sociais em contexto de abrigo, a dinâmica que opõe a 

necessidade de vinculação dos adolescentes aos de defesa emocional dos 

educadores sociais desafia o desvelamento de um jogo de interação que, dentre 

outros fatores, na ausência de capacitação dos profissionais, se estrutura através do 

embate frequente entre o estabelecimento da disciplina e de resistências a ela.  

Essa dinâmica, de um lado, fabrica a docilidade daqueles adolescentes que 

se assumem distantes do sujeito idealizado pela sociedade e, por isso, se 

reconhecem necessitando de conserto, chegando a pedir que o ajustem para que 

não incidam em novo erro, e, de outro, na produção de resistências, muitas vezes 

representadas na forma de um saber difuso e intuitivo, por parte dos adolescentes, 

mas que claramente se opõe à aceitação de uma verdade falseada sobre eles.  

 
Eu não gosto que os outros levantem falso de mim, eu não 
gosto que os outros inventem uma coisa que eu não fiz... 
(BEATRIZ, 13 anos). 
 
Três coisas que eu não gosto. É o povo dizer que eu fiz uma 
coisa sem eu ter feito. A outra: de me apelidar. E outra: de tá 
falando de mim por trás, de falsidade (GABRIELA, 15 anos). 
 
O que eu não gosto é quando as pessoas me acusam do que 
eu não fiz (LUIZ, 17 anos). 
 
Muita gente diz que eu sou “caboeta”, mas eu não sou não, eu 
gosto de dizer a verdade mesmo (NATÁLIA, 16 anos). 

 

Em seu conjunto, o que estaria expressando esses adolescentes que 

posicionam em lugar central a demanda por um tratamento baseado num regime de 

verdade, transparência e justiça? Na tentativa de compreendermos essa demanda, 

seguimos primeiramente as abordagens que discutem as histórias de ruptura dos 

adolescentes, relacionando a diversidade de perdas por eles vivenciadas à 

insegurança que sentem quando passam a viver o desconhecido mundo dos 

abrigos. 

Segundo Silva (2002), o sentimento de abandono trazido pela ruptura com o 

meio familiar induz o adolescente à compreensão de si como um ser desmerecedor 
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de carinho e proteção. Ao ingressar no abrigo, carregando consigo essa 

autoimagem negativa, o adolescente passa a perseguir no olhar, nos gestos e nas 

atitudes das figuras que lhes são mais próximas, os indícios que o façam retornar à 

crença de ser verdadeiramente importante para alguém, sensação que se constitui, 

de acordo com o autor, “um dos pilares na formação de uma personalidade 

integrada” (ibid., p. 32). 

Ao ver-se desprovido de interesse e incapaz de despertar o afeto daqueles 

que o cercam, o adolescente passa a vivenciar o sofrimento gerado pela percepção 

de estar na mão de todos, sem ser necessariamente importante para nenhum deles. 

Trata-se de um complexo emocional que envolve a percepção de se estar 

mergulhado em um mundo de mentiras e falsidades, podendo ser a qualquer 

momento alvo de acusações injustas ou tramas que aprofundem ainda mais a sua já 

complicada condição. 

Por ocasião das configurações narrativas de suas histórias de vida, 

posteriormente realizadas, essas impressões, apenas inferidas a partir dos 

elementos prefigurativos das enunciações dos adolescentes no decurso da dinâmica 

conduzida pelas psicólogas, adquirem correspondência e contextualização para 

além do universo do abrigo. 

 

A minha mãe não vem nem aqui, ela só faz mentir pra mim. E o 
povo daqui, também! Mente! Não fala nada, se eu vou embora, 
quando... Eu não aguento mais ficar aqui nessa Casa, não. 
Aguento mais não. Eu me sinto muito sozinha. Minha mãe não 
teve nem coragem de vir ficar comigo no dia do meu acidente! 
Ainda o povo diz que é culpa minha, que eu não quis estudar! 
Claro! Se minha vida o tempo todo foi pedindo. Vendendo 
vassouras e pedindo esmolas (JOANA, 16 anos). 
 
Várias vezes, minha mãe chegava e dizia: - Beatriz, eu lhe 
amo. Eu nunca vou lhe abandonar. Eu sempre vou tá perto de 
você para o que der e vier. Mas, não. Agora, o que ela quer é 
sair mais de perto ainda. [...] Assim que eu cheguei (no abrigo), 
perguntaram meu nome, onde eu morava. E, desde então, 
comecei a ser querida lá dentro. Mas, passados os dias, me 
jogaram pedras. Eu fui vendo que não era a mesma coisa de 
quando eu cheguei. Não era. Porque eu vi que não era a 
mesma coisa. Eu vi. Os outros não querem ver o seu bem, os 
outros só querem ver o seu mal. Porque os outros não querem 
nada pra mim, só querem meu mal. Eu não quero ser uma 
pessoa que bote pra baixo. Quero ser uma pessoa que gostem 
de mim. Que gostem muito.  (BEATRIZ, 13 anos). 
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Na Casa de Passagem tem todo o sofrimento, toda a tentação 
ali, de muita gente que tem ali, sabe? De algumas pessoas, de 
algum jovem, de querer botar a pessoa pra baixo, querer 
arrumar confusão para pessoa, sabe? Pra ver a pessoa lá em 
baixo. Talvez até presa. Mas, também, assim, eu me seguro. 
(LUIZ, 17 anos). 

 

No caso de Joana, a falsidade assume equivalência tanto no descumprimento 

das visitas prometidas pela mãe quanto nas indefinições e omissões dos 

profissionais do acolhimento acerca do destino da adolescente. Se a mãe mente, o 

povo do abrigo também o faz igualmente. Na ausência de referências seguras, a 

solidão da adolescente é agravada pelas acusações que a culpabilizam pela 

condição em que ela se encontra, desconsiderando os percalços de uma trajetória 

de vida que, dentre outras dificuldades, enfrentou as experiências de mendicância e 

exploração do trabalho infantil. 

 Uma vez destruída as certezas de uma vinculação segura, anteriormente 

garantida pela mãe, Beatriz logo deposita no abrigo as expectativas de voltar a ser 

importante para alguém. Entre a crença inicial nessa nova possibilidade de 

estabelecimento de vínculos, alimentada por uma recepção que a acolhia com 

respeito e valorização por sua identidade – “perguntaram meu nome, onde eu 

morava” – e a descrença numa situação que a adolescente passa a perceber de 

modo radicalmente contrário às suas expectativas iniciais, opera-se um controverso 

processo de aprendizagem, no decurso do qual Beatriz resiste em não se tornar um 

ser embrutecido por tais adversidades – “quero ser uma pessoa que gostem de mim” 

(BEATRIZ, 13 anos). 

 Entre o sofrimento e os apelos das forças delinquenciais, a partir dos quais o 

adolescente pode ser “talvez até preso”, o abrigo, para Luiz, se configura numa teia 

cuja trama impõe a necessidade de encontrar em si os meios para não soçobrar às 

tentações, cujos traçados se traduzem pelos riscos suscetíveis de aprofundar ainda 

mais as condições de vulnerabilidade em que o adolescente se encontra, o que o 

leva a equilibrar-se no frágil fio que estabelece uma fronteira tênue entre a 

legalidade e a ilegalidade – “mas, também, assim, eu me seguro”. 

Portanto, várias são as facetas do fenômeno da institucionalização dos 

adolescentes. Ao serem separados de suas famílias, eles continuam com elas a 

manter vínculos emocionais, primeiramente alimentados pela expectativa de seus 
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retornos; depois, pelo sofrimento de se perceberem por elas abandonados e, por 

fim, por se sentirem alvos da indefinição acerca dos seus destinos.  

Nesse processo, alguns fatores não devem ser desconsiderados. Ao serem 

encaminhados aos abrigos que, inicialmente, se lhes apresentam como uma 

alternativa ao ambiente hostil da família, os adolescentes logo se veem enredados 

por uma nova escalada de abandono em meio à impessoalidade de um atendimento 

que passa a ser por eles visto pela negatividade das relações inter-pares dentro da 

instituição, e que se estende, em suas percepções, aos seus educadores.   

 Uma vez operada essa inversão de expectativa, os adolescentes passam a 

cobrar da instituição um regime da verdade que lhes restitua a humanidade roubada. 

Nesse processo, deparam-se, de um lado, com a defesa emocional de seus 

educadores sociais, por vezes confundida ou interpretada como falseamento nas 

relações e, de outro, com as cobranças desses mesmos profissionais que deles 

exigem uma verdade confessional. 

 Diferentemente da assepsia afetiva pela qual revestiram as coisas das quais 

gostavam, os educadores sociais, ao exporem àquelas que desgostavam, situam-

nas no contexto do abrigo, por vezes de modo subliminar, noutras explicitamente. 

 
Não gosto de mentira, também... Tenho verdadeiro horror! Não 
gosto de falsidade e não gosto de fofoca (MARIA ANTONIETA, 
EDUCADORA SOCIAL) 
 
Não gosto de falsidade, tá? Não gosto de mentiras e não gosto 
também de desorganização, tá? (IZABEL CRISTINA, 
EDUCADORA SOCIAL) 

 

Aqui todo mundo me conhece. As três coisas que eu gosto: eu 
gosto de um bom churrasco, eu gosto da verdade, da 
sinceridade das pessoas e de viver em paz. São as três coisas 
que eu mais gosto. As que eu não gosto é de teimosia, 
malcriação e deixar eu pedir uma coisa três vezes. Eu peço até 
a segunda, eu não peço três. Não sei se vocês já repararam 
aqui. Eu falo duas vezes, e não falo mais. É uma coisa que eu 
não gosto (PEDRO DE ALCÂNTARA, EDUCADOR SOCIAL) 

 

 Diferentemente dos apelos ao preenchimento das lacunas afetivas, por parte 

dos adolescentes, a demanda por um regime de verdade nos três discursos dos 

educadores sociais se implica ao saber para poder ter as condições desejáveis de 

controle institucional. Nesse caso, trata-se de um instrumento de administração, 

conforme explicitado pontualmente no último dos exemplos citados. 
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Segundo Foucault (1999a, p. 29), por força dos disciplinamentos 

institucionais, “somos forçados a produzir a verdade pelo poder que exige essa 

verdade e que necessita dela para funcionar, temos de dizer a verdade, somos 

coagidos, somos condenados a confessar a verdade ou encontrá-la”. 

No primeiro discurso, objetivando o controle das informações postas em 

circulação pelos adolescentes, o que se observa é uma sutil coibição do veículo pelo 

qual, naquelas condições, torna-se o meio mais eficaz de distribuição da informação 

entre os adolescentes, vulgarizado pelo termo fofoca. Apresentada de modo a 

desqualificar essas práticas de comunicação entre os acolhidos, essa orientação 

assume introjeção na mente da adolescente que se diz “não caboeta”, mas, sim, 

aquela que tem o gosto pela verdade. 

No segundo, ao atribuir desvalor ao item desorganização, subliminarmente 

equiparado à falsidade e à mentira, observa-se, nesse contexto institucional, a 

injunção entre poder, verdade e disciplinamento, consistindo em imprimir uma maior 

qualificação aos padrões socialmente estabelecidos e aos comportamentos 

coletivamente exigidos. Nesse sentido, a exigência pela organização, termo 

silenciado no discurso, faz-se presente pelo combate à eventual desorganização, 

tomada como elemento a ser considerado em suas consequências pelo teor de sua 

negatividade naquele contexto. 

Segundo Orlandi (2005), a busca pela compreensão dos processos de 

significação presentes nos textos permite que se possam, para além dos elementos 

explícitos, “escutar” outros sentidos que ali estão. Nas palavras da autora:  

 

Essa prática de leitura, que é discursiva, consiste em 
considerar o que é dito em um discurso e o que é dito em 
outro, o que é dito de um modo e o que é dito de outro, 
procurando escutar o não dito naquilo que é dito, como uma 
presença de uma ausência necessária. (ibid., p. 34). 

 

O terceiro discurso adota a forma positivada não em torno da mentira, mas da 

verdade, não em torno da falsidade, mas da sinceridade. Em sua estrutura, distribui-

se o estabelecimento explícito das recomendações disciplinares a serem ali 

seguidas pelos adolescentes acolhidos. Dessa forma, mantém-se, ali, uma ideologia 

que, como tal, nem sempre se faz explícita. Nesse processo, sustenta-se uma 

constante negação dos sujeitos, não se identificando neles os elementos tidos como 
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ideais, pelo contrário, a eles atribuindo, mesmo que subliminarmente, aqueles 

elementos socialmente tidos como negativos. 

Ao discorrer sobre as relações de poder postas pelas instituições, escolas, 

prisões e quartéis, Foucault (1987, p. 149) demonstra que elas foram marcadas pela 

disciplina: “mas, a disciplina traz consigo uma maneira específica de punir, que é 

apenas um modelo reduzido do tribunal”. De acordo com o autor, é pela disciplina 

que as relações de poder se tornam mais facilmente observáveis, pois é por meio da 

disciplina que se estabelecem as relações: opressor-oprimido, mandante-

mandatário, persuasivo-persuadido, e tantas quantas forem às relações que 

exprimam comando e comandados.  

No entanto, tal disciplinamento não se faz sem resistência e, às estratégias 

por ele lançadas – que visam produzir, mapear e impor -, se opõem as táticas dos 

consumidores culturais, enquanto modos de fazer que, por entre o binarismo entre 

forte e fraco, dominante e dominado, interpõem práticas desvicionistas, de efeitos 

imprevisíveis (CERTEAU, 2012). É no contexto dessas resistências que se nos 

apresenta, no contexto cultural das instituições de acolhimento de adolescentes, as 

práticas de “bagunça” e as de “evasão”. 

 

6.3 BAGUNÇA: A RESISTÊNCIA DOS QUE FICAM 

 

Ao assumirmos um papel e o representarmos na vida cotidiana, solicitamos 

implicitamente daqueles com os quais interagimos que acreditem nos atributos que 

aparentamos possuir. Essa capacidade de dar impressão, de acordo com Goffman 

(1985), envolve duas perfomances distintas. A primeira, transmitida 

deliberadamente, envolve a expressão verbal ou os símbolos que a substituem. A 

segunda, emitida, deliberadamente ou não, constitui-se de uma diversidade de 

gestos e comportamentos próprios da linguagem corporal. A transmissão falsa 

implica em fraude; a emissão falseada, em dissimulação. 

Inspirada na representação teatral, essa perspectiva, no entanto, apresenta 

insuficiências, quando se trata de discutir os modos pelos quais o homem se 

apresenta e se representa na vida real, dentre as quais, segundo Goffman (1985), a 

inexistência do elemento plateia. Ficando a encenação delimitada aos indivíduos da 

interação, o papel por eles postos em desempenho é desenvolvido de acordo com 

os papéis desempenhados pelos demais presentes na interlocução, sendo todos 
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constitutivos da plateia, uns para os outros, em sistema de revezamento na dinâmica 

das interações. 

Considerando, então, existir na vida cotidiana variadas disposições entre 

atores e plateias, apreciaremos aqui as representações, cujos expectadores, porque 

convivem com os interlocutores com os quais atuam, conhecem suas atitudes, 

comportamentos e histórias, ou com eles tem alguma familiaridade, e, por isso, 

consideram-se habilitados a identificar neles os eventuais movimentos de fraude ou 

dissimulação. E, a depender das predisposições pessoais ou coletivas em relação a 

seus interlocutores, tornam-se potencialmente capazes de intervir favoravelmente ou 

não, desencorajando, denunciando ou mesmo cumpliciando com as eventuais 

dissimulações ou fraudes que assistem ou que lhes são dirigidas. 

Compreendemos ser esta a configuração interativa prevalente na ambiência 

cotidiana do abrigo de adolescentes e as representações por eles postas em cena 

no decurso da dinâmica conduzida pelas psicólogas, são, nesse sentido, 

exemplares. Assim como no cotidiano abrigacional, os adolescentes, ali, orientavam 

a representação de seus papéis privilegiadamente na direção de um personagem 

institucional, porém diante do testemunho de uma plateia formada pelos colegas de 

acolhimento, com os quais interagem no dia-a-dia. Tal disposição dramatúrgica os 

implica em múltiplas concepções idealizadas da situação, algumas eventualmente 

conflitantes entre si. 

Nesse contexto, uma atuação que privilegie as injunções institucionais, tende 

a ser interpretada pelos presentes como a incorporação dos valores disciplinares 

deliberados pela entidade, criando, o ator dessa representação, a ideia de 

correspondência ao que dele era esperado enquanto usuário do serviço de 

acolhimento. Fraudulenta ou não, tal atuação pode posicionar o seu protagonista em 

rota de colisão com eventuais culturas de grupos. 

Foi o que aconteceu com Natália, 17 anos. Ao listar as três coisas das quais 

não gostavam, a adolescente declara: “o que eu não gosto é de bagunça”. Nesse 

momento, ocorre o início de uma manifestação coletiva dos adolescentes na forma 

de um ensaio de vaia, logo contida pelas psicólogas, uma vez que se destinava a 

desqualificar a enunciação da adolescente. 

De nosso lugar curioso, primeiro indagamos se a reação contrária dos 

adolescentes dizia respeito a uma possível transmissão falsa de Natália. Depois, 

inferimos não ser esse o caso. O eventual comportamento não bagunceiro da 
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adolescente certamente não ficaria restrito ao conhecimento dos colegas de abrigo, 

sendo igualmente reconhecido pelos educadores sociais. Portanto, não fazia 

qualquer sentido uma representação falsa da adolescente frente àquela plateia. 

Daí a dedução de que a adolescente estaria de fato transmitindo o que a 

incomodava naquele contexto, ao assumir não gostar de bagunça, e, sendo uma voz 

dissonante entre seus pares, tornara-se imediatamente alvo da reação coletiva 

deles. Uma vez abortada em seu formato coletivo, a manifestação logo se transfere 

para os depoimentos individuais subsequentes, que se pautaram na condição de 

porta-vozes do grupo, com entonações que adquiriam ênfase a cada vez que 

passavam pelo termo bagunça ou suas variações. 

“Meu nome é Marcela, gosto de pular, gosto de... bagunçar... e gosto de fazer 

amor” (MARCELA, 14 anos). “Meu nome é Beatriz, gosto de brincar... bagunçar... e 

perguntar um pouquinho da vida dos outros, mas os outros não gostam muito não” 

(BEATRIZ, 13 anos). 

No decurso dos movimentos exploratórios que vínhamos realizando, a intensa 

e caótica movimentação dos adolescentes pelos espaços interiores do abrigo já 

havia sido alvo de nossas preocupações, porém não a havíamos definido pelo termo 

bagunça. A ideia daquelas ocorrências é parcialmente descrita por ocasião do relato 

do primeiro dia que naquele espaço ingressamos. Não se trata de um dia atípico, 

mesmo considerando a variedade de ações que, imprevisivelmente não se repetem 

em sua capacidade de se opor à organização e ao controle interno. 

A descrição se traduz pelo esforço de dimensionar as ocorrências que se 

impõe naquela ambiência, caracterizadas por um cotidiano continuamente em 

estado de tensão, frente à imprevisibilidade das ações que, por sua diversidade e 

capacidade de desestabilização e descontrole, encontra no termo bagunça, uma 

metáfora que se faz próxima da representação ambiental daquele contexto.  

Ao recorrer ao termo bagunça para referir-se a um tipo de prática social 

presente no abrigo, a adolescente tão somente inaugura uma série de referências a 

essas práticas, as quais, compreendemos, carecem de debruce, a exemplo do que 

vem ocorrendo nos espaços de educação formal. 

Ao compreender o abrigo como um importante artefato de socioeducação dos 

adolescentes, consideramos que o fenômeno da bagunça deva, para além da 

superfície que o generaliza como ação, coletiva ou não, mas sempre indisciplinar, 

desocultado naquilo que intencionam expressar. 
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Comumente, nas instituições, a ordem e a disciplina representam um requisito 

central para o cumprimento de suas funções sociais, de modo que as práticas que 

as infringem, ignoram, suspendem ou as perturbam, são passíveis de punição e 

controle previstos através de um código de sanções internas.  

No âmbito da educação formal, as práticas indisciplinares dos alunos tem sido 

temas pontualmente abordados pelas Ciências da Educação, que focalizam a 

preocupação em capacitar tanto a escola quanto os profissionais de educação para 

impor a ordem institucional necessária, neutralizando as indisciplinas, ou, por vezes, 

as utilizando para a compreensão das culturas juvenis.  

Na direção de uma escuta qualificada dessas vozes no contexto escolar, Pfaff 

e Silva (2011) cartografam as funções sociais da bagunça, diferenciando-as em 

quatro aspectos. Primeiro, a bagunça oferece um diagnóstico da estrutura das 

instituições onde ela é deflagrada. Segundo, serve de identificação da cultura de um 

grupo e vetor de aproximação de seus integrantes, por afinidades. Decorrente deste, 

o terceiro aspecto demarca, dentro do espaço, as ocasiões propícias para a 

deflagração da bagunça. E, quarto, aparece como crítica à ordem e aos papéis 

estabelecidos. 

Ainda no âmbito dos espaços de formação formal, Carvalho (2001), ao 

focalizar os processos que têm conduzido um maior número de meninos do que de 

meninas a obter notas baixas ou conceitos negativos, mostra como os professores 

estabelecem uma imagem diferenciada do aluno, a partir do gênero, implicando as 

noções de práticas de bagunças próprias de meninas e próprias de meninos. 

  

As falas das professoras não relacionavam a agressividade e 
indisciplina, que nossa cultura associa à masculinidade, com as 
dificuldades escolares dos meninos, ao contrário do que faziam 
ao comentar as meninas com problemas de aprendizagem, 
realçando nelas características marcadas por traços de 
feminilidade (submissão ou erotização) (CARVALHO, 2001, p. 
568). 

 

Mais recentemente, Arroyo (2011), no esforço de estender o olhar para as 

práticas indisciplinares que ocorrem para além da educação formal, sugere que a 

docência está na fronteira de uma perspectiva singular, devendo os educadores ficar 

atentos aos matizes não apenas das indisciplinadas condutas de seus educandos, 

mas também à riqueza que se constitui suas trajetórias humanas e temporais. 



142 
 

Segundo o autor, “quando os seres humanos são acuados nos limites da 

sobrevivência, sem horizontes, será difícil controlar suas condutas” (ibid., p. 18). 

De fato, se considerarmos como limites da sobrevivência a condição de 

exclusão em que vivem material e simbolicamente os adolescentes acolhidos em 

abrigos, vítimas de uma serie de iniquidades, muitas delas no seio da própria 

ambiência familiar que, a princípio, deveria lhes oferecer o sentido de segurança e 

conforto, talvez, daí, seja razoavelmente explicada às diversas alusões às práticas 

de bagunça, nas mais variadas abordagens investigativas realizadas aos espaços 

de acolhimento institucional, muito embora este fenômeno, em si, não tenha sido 

especialmente objeto de debruce compreensivo, nesses contextos. 

Um voo panorâmico aos trabalhos que trazem à tona o tema da bagunça em 

abrigos institucionais localiza o estudo de Savi (2008), acerca da arquitetura física e 

distribuição espacial dos adolescentes em abrigos. A autora identifica a utilização do 

termo no contexto das reivindicações das adolescentes que, por ocasião do 

compartilhamento de seus espaços com crianças menores, geralmente irmãos de 

algum outro acolhido, tem os seus pertences pessoais alvos da bagunça dos 

pequenos abrigados.  

Soares (2012), ao investigar os significados e sentidos construídos pelos 

adolescentes em suas passagens por instituições de acolhimento, identifica o uso do 

termo numa dimensão política, no contexto das reivindicações dos usuários do 

sistema de acolhimento para referir-se ao descaso, ausência de diálogo e alta 

rotatividade dos educadores sociais, o que, na compreensão dos acolhidos, 

inviabilizava a constituição de vínculos e um atendimento personalizado e em 

consideração às singularidades de suas trajetórias de vida. 

De acordo com Montes (2006), o termo bagunça, em contextos institucionais 

de abrigo, é identificado como estratégia de resistência a um cotidiano permeado por 

horários e regras que, quando são descumpridos, geram repreensão ou castigo. No 

entanto, no caso específico deste estudo, os relatos dos adolescentes que 

desrespeitam as regras, são pontuados de índices de causa e efeitos, demonstrando 

a consciência de que eles sabem que foram punidos pelo comportamento 

inadequado.  

Segundo o autor, nem por isso os adolescentes deixam de demonstrar mal-

estar, muito embora reconhecendo que, no abrigo, exista a responsabilização deles 

por suas ações, diferentemente da liberdade irrestrita que vivenciam em suas 
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ambiências familiares. Estas conclusões são corroboradas pelo estudo de Gomes e 

Silva (2008), ao apontar que os adolescentes, no contexto do abrigo pesquisado, 

apontam a instituição como um lugar de cuidado e alimentação, mas também de 

educação para que eles não façam bagunça. 

Estudos realizados pelo NECA - Associação dos Pesquisadores de Núcleos 

de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o Adolescente (2010) dispõe dados 

importantes sobre a generalizada utilização do termo bagunça, dessa vez, pelos 

educadores sociais, para justificar práticas socioeducacionais discutíveis, dentre 

elas, as que chegam à revitimização de crianças e adolescentes.  

Em descrição etnográfica de um estudo de caso sobre o acolhimento de 

irmãos numa instituição abrigo, desativada em função dos resultados da 

investigação, os pesquisadores relatam:  

 

Os oito irmãos tinham apenas duas camas, uma no quarto dos 
meninos e outra no quarto das meninas. Além disso, não 
podiam fazer as atividades com as quais estavam 
acostumados, como assistir televisão e tomar café diversas 
vezes ao dia. Contrariados, comiam ovo cozido e tomavam leite 
no café da manhã. Estefany, de dois anos, era a que mais 
apanhava dos educadores quando fazia bagunça ou chorava. 
(ELAGE, 2010, p. 29). 

  

No contexto do novo espaço de acolhimento para onde o grupo de irmãos foi 

encaminhado, a realização simultânea de diferentes atividades como a pintura, a 

massinha de modelar e o manuseio dos livros pelos irmãos, anteriormente 

considerada “bagunça” por preencher todos os espaços disponíveis da sala de 

recreação, e ao ritmo frenético imposto pelas crianças, agora passa a ser 

considerada uma forma de expressão, a partir da qual foi possível aos seus novos 

educadores sociais se aproximarem deles de forma compreensiva. Nessa mesma 

perspectiva, Oliveira (2006), em estudo com adolescentes abrigados, igualmente 

identifica a bagunça dos acolhidos como uma forma de expressão. 

Contudo, sendo esses trabalhos destinados à investigação de outras 

temáticas, o fenômeno da bagunça neles aparecem como dados secundários, não 

aprofundados, mas sinalizados como recorrências que não podem ser 

negligenciados, mas sim, compreendidos, a exemplo dos trabalhos que a este 

fenômeno se dedica no âmbito da educação formal. Em outros termos, apesar 

dessas miradas que sinalizam para a bagunça nos abrigos como forma de 
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expressão das crianças e dos adolescentes, não há, nesses espaços de formação 

não formal, uma sistematização dessa expressividade. 

Nas ambiências escolares, Pfaff e Silva (2011) demonstram que, quando 

mencionado, o termo não descreve exatamente o que foi feito. Nesses contextos, os 

discursos sobre bagunça apresentam-se com três particularidades: como abstração 

e/ou representação das práticas individuais em si; como autoafirmação, a depender 

do contexto de sua realização; e, ainda, de independência dessas práticas fora do 

contexto disciplinar. Nas palavras dos autores: 

 

Quando se fala “fiz bagunça”, a ação propriamente pensada 
(por exemplo, ficar de papo, gritar, brigar, etc.) perde seus 
contornos assumindo a forma geral quase que ‘abstrata’ da 
“bagunça”, isto é, dizer “fiz bagunça” não remete à ação em si, 
que permanece obscura para o interlocutor. Segundo, que o 
termo geral “bagunça” reafirma sempre uma determinada 
ordem disciplinar, ou seja, estas práticas não têm relevância 
isoladamente enquanto “bagunça”, mas apenas em 
contraponto com a mão forte da ordem (institucional, 
doméstica, etc.). Por fim, que o fato do termo geral “bagunça” 
assumir os contornos de toda uma gama de ações (como gritar, 
correr, atirar aviõezinhos, etc.), dentro de um contexto 
disciplinar, implica uma determinada liberdade de existência de 
cada uma destas ações fora dele. (ibid. p. 07). 

  

Sem uma sistematização, como lidar com o fenômeno no contexto dos 

acolhimentos institucionais de crianças e adolescentes? Como compreendê-lo na 

perspectiva de uma escuta que o aborde para além dos discursos que reforçam os 

estigmas dos adolescentes pela mirada da indisciplina pela indisciplina, como se as 

práticas por eles engendradas fossem completamente desgarradas das implicações 

socioculturais que as motivam? 

No contexto do abrigo pesquisado neste estudo, o termo bagunça não 

aparece apenas no vocabulário dos adolescentes. Ao referir-se ao comportamento 

dos adolescentes, seus educadores sociais recorrem ao termo para estabelecer o 

seu diagnóstico sobre o que ali se passa, implicando a bagunça aos fatores 

conjunturais mais amplos. 

 

A situação está sem controle e os vizinhos pressionam a 
retirada dos adolescentes que fazem sexo, se exibem para os 
transeuntes e usam drogas à vista de quem querem, numa 
verdadeira bagunça. Há notícia que os vizinhos já haviam, 
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inclusive, fotografados tais cenas (MARIA ANTONIETA - 
EDUCADORA SOCIAL). 

 

 
Aquelas manifestações, segundo Maria Antonieta, se intensificaram no 

contexto do anúncio da transferência do abrigo para outra localidade; somaram-se à 

pressão dos vizinhos pela mudança da instituição; e, ainda, às indefinições do local 

e data em que se daria essa mudança, repercutindo em questões internas 

envolvendo a insatisfação dos funcionários. Nesse contexto, a educadora, conclui 

que esses fatores “haviam transformado o atual momento do abrigo numa “zona de 

guerra”, em que imperava o estresse, em meio às acusações dos educadores e às 

defesas dos adolescentes” (MARIA ANTONIETA – EDUCADORA SOCIAL). 

 Apresentada daquela forma, a bagunça que ali imperava não se fazia 

descontextualizada, como um sintoma da idade, uma espécie de patologia que 

certamente aquietar-se-ia com a iminente transição da adolescência para outras 

idades da vida. A bagunça dos adolescentes, naquele contexto, mostrava-se de 

forma reativa, independentemente da intencionalidade e consciência de seus 

agentes. Era, enfim, uma resposta que carecia ser compreendida em seus textos 

críticos, reivindicativos e existenciais. 

 Contudo, a sinalização daquelas práticas que se dirigiam a um eventual 

interlocutor externo, não deve obscurecer ou desvirtuar a atenção para o fato de que 

textos igualmente críticos, reivindicativos e existenciais estariam se dirigindo às 

condições do abrigo, ou ausência delas, ou seja, uma expressividade diretamente 

voltada para o contexto do acolhimento institucional, através da qual os 

adolescentes diziam não, ao modo da bagunça. Nessa direção, quais fatores 

deveriam ser considerados rumo à compreensão dessas falas? 

 Vimos anteriormente que, submetidos a uma ambiência por eles percebida 

pelo signo da falsidade, os adolescentes, em suas falas, reivindicam, de modo 

explícito e implícito, um regime da verdade, correlacionando, inclusive, o estado de 

mentira em que vivem no abrigo às situações de abandono, desafeto e vitimização 

vivenciados nos espaços familiares que, tradicionalmente, teriam que lhes garantir o 

conforto e a segurança. 

De um ponto de vista institucional, a essa percepção de falsidade 

generalizada na ambiência do abrigo, soma-se o discurso da permanente 

transitoriedade que obstaculariza aos educandos e educadores tecerem laços 
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vinculativos, aportando de complexidade a atividade profissional do educador social, 

que se propõe à contraditória missão de constituir vínculo para poder operacionalizar 

com sucesso o processo de desvinculo. 

Queremos agora correlacionar o sentimento de falsidade, anteriormente 

discutido, ao de permanente provisoriedade, compreendendo que essas ausências 

de pertença, no primeiro caso, na dimensão das relações humanas, e, no segundo, 

na dimensão das relações espaciais, constituem indicativos importantes e 

suscetíveis de conduzir à compreensão das práticas de bagunça em contextos de 

acolhimento institucional.  

Nessa direção, Feitosa (2012), ao problematizar “as guerras” diárias 

protagonizadas num abrigo institucional para crianças de cinco a doze anos de 

idade, conclui que a diminuição da bagunça, no contexto do abrigo por ele 

pesquisado, apresentava-se proporcional ao sentimento de pertença dos acolhidos. 

Ou seja, a inexistência da bagunça, no sentido da organização, foi comumente 

localizada nos armários individuais de guarda dos objetos pessoais dos acolhidos. 

Tendo em vista essas pressuposições, acompanhamos os movimentos dos 

adolescentes, que vão da resistência à adesão ao espaço de criação 

videobiográfico, posicionando esse trajeto como um indicativo que possa contribuir 

para pensar a relação entre o sentimento de pertença e a diminuição de práticas de 

bagunças, nos contextos de acolhimento institucional. 

No esforço de compreensão dessas práticas, buscamos estabelecer algumas 

distinções, como forma de nos aproximar da expressividade daquelas 

manifestações. Nessa direção, destacamos, primeiramente, as ocorrências do tipo 

ambiental, constituintes da poluição sonora já referida. A título de ilustração, 

descrevemos a incidência dessas ocorrências, tomando por base um trecho da 

entrevista realizada com Beatriz, 13 anos. 

 

Beatriz: Eu diria que, com esse curso, eu posso ser boa nas 
coisas, onde eu posso crescer, posso ser chamada para ir 
trabalhar em algum canto, e se eu for chamada eu já sei mexer 
em câmara, já sei um futuro bom pra minha vida, para “mim” 
tomar o rumo da minha vida, sem depender de ninguém e ter o 
meu dinheiro. (Sobrepondo-se à fala da adolescente, ouvem-se 
conversas paralelas dos educadores + assobios + batidas de 
portas + queixas de adolescentes + assobios + gritos de 
educadores chamando à atenção de adolescentes + arrastar 
de cadeiras + novas batidas de portas + gritos de adolescentes 
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+ cantorias de adolescentes + som ligado em alto volume + 
demais barulhos indefinidos). 

 

No decurso total de 53 minutos e 38 segundos que constitui a totalidade do 

tempo de gravação das 09 entrevistas realizadas pelos adolescentes a titulo de 

atividade prática da oficina de vídeo, foram registradas 45 ocorrências similares a 

essas, perfazendo, em seu total, 13 minutos e 49 segundos, ou seja, 25% do tempo 

total das atividades realizadas. Nesse sentido, evidenciamos aqui tão somente as 

situações mais radicais, implicadas, por vezes, na paralisação da atividade em 

desenvolvimento, noutras na total impossibilidade de audição das questões postas 

pelos adolescentes, bem como o retorno a elas dado pelos seus interlocutores, por 

ocasião do processo de transcrição. 

Contudo, essas incidências tenderam a diminuir no decurso do processo. 

Adiante, no capítulo que trata do processo de apropriação do espaço de criação 

audiovisual pelos adolescentes, estará sendo exposta a tomada de território da 

oficina de vídeo pelos participantes do estudo. Por ora, para o argumento da 

correlação entre o sentido de pertença e a diminuição da bagunça, importam os 

dados que sustentam a distinção qualitativa que se foi aportando na participação dos 

adolescentes no estudo realizado, tão logo eles se apropriaram do espaço criativo 

audiovisual como palco de suas manifestações artísticas. 

Nesse sentido, de protagonistas da bagunça, eles foram gradualmente 

adotando a defesa às eventuais investidas dos pares de acolhimento que daquele 

espaço de criação não participavam, e, sequencialmente, estendendo essa atitude 

para denunciar a bagunça mais ampla do espaço do abrigo por eles habitado.  

Na primeira dimensão, diante das interferências de toda ordem, os próprios 

adolescentes que, de modo legítimo, foram aderindo aquele processo de formação, 

passaram, em franca demonstração de comprometimento, a afastar os eventuais 

“bagunceiros” que se aproximavam daquele espaço de formação técnica, com 

quem, no entanto, uma vez concluídas as atividades didáticas do dia, imediatamente 

eles passavam a se confraternizar. A transcrição da sequência abaixo é bastante 

elucidativa desse tipo de comportamento. 

 
A equipe formada pelo pesquisador e os adolescentes 
participantes da oficina montam o equipamento para a aula do 
dia. Pesquisador: Vocês já lancharam? Helena: Já lanchamos. 
Pesquisador: - Olha esse fio aqui! (e daí se desenvolve uma 
série de explicações técnicas) Helena: Ih, tio, eu já estou 
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craque nisso! (Nesse momento, dois adolescentes que não 
participavam da oficina, entram em cena) – Um dos 
adolescentes: Ih! “Filmação”. Joana: (até então em silêncio, 
envolvida com um dos equipamentos): É, mas se for pra 
bagunçar, meu filho, caia fora. Adolescente: Vou bagunçar, 
não! Posso sentar aqui, pode tio? Pesquisador: Pode. 

 
 Numa outra situação, ao perceber o interesse de Iran, 15 anos, pela oficina, 

Beatriz, 13 anos, reage, acusando o adolescente de bagunceiro. Helena se alia a 

Beatriz e, logo, os três adolescentes entram em franca discussão. Quando 

buscamos a compreensão do que ali se passava, Beatriz nos informa que se trata 

de um “ladrão, maconheiro, craqueiro e noiado” e que só irá bagunçar as aulas.  

 A introdução do termo bagunça como forma de coibição de seus eventuais 

agentes no espaço destinado à oficina de vídeo demarca uma nova qualidade da 

relação dos adolescentes com o processo educativo proposto pelo dispositivo 

videobiográfico. Nesse novo tempo, a bagunça passa a ser pontualmente evitada 

naquele espaço de formação e seus protagonistas rechaçados pelos próprios 

colegas participantes da oficina, que passaram a exigir dos colegas de acolhimento 

outro tipo de comportamento, caso quisessem a ela se integrar. 

 Numa outra dimensão do uso do termo nos espaços de formação audiovisual, 

o processo de apropriação das técnicas de produção audiovisual aportou, nos 

adolescentes, um novo olhar para o meio ambiente que os acolhia, ao possibilitar a 

focalização das mazelas do lugar, em parte como consequência das bagunças ali 

realizadas, conforme eles próprios foram reconhecendo.  

Fernando, 14 anos, ao realizar exercícios de técnicas de gravação e 

entrevista, primeiramente aborda Kátia, 15 anos, e, a seguir, em parceria com 

César, 13 anos, realiza um pequeno documentário nos moldes jornalísticos, no qual 

expõem as entranhas menos visíveis do abandono do abrigo, ao adentrarem com as 

câmaras nos espaços reservados aos dormitórios, inserindo, ainda, nesse percurso, 

um apelo público. Reproduzimos, a seguir, esses dois momentos. 

 

Fernando: - Diga o que você está achando da Casa? – Kátia: 
Rapaz, essa Casa tá um pouco bagunçada, né? Mas, tá legal, 
dá para se morar, né?  Quando chover não dá pra se molhar.   
 
César (faz o papel do repórter) e Fernando (atua na câmara, o 
acompanhando): Eu vou mostrar o nosso quarto, que a gente 
dorme. Tá com um pouco de dificuldades o nosso quarto [...] 
Isso aqui é pichação. Vamos mostrar o banheiro, agora. 
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Mostrar o banheiro, com dificuldades. (Adolescente tenta dá 
descarga) Aqui é nossa pia, com muitas dificuldades, suja. É o 
sabão, o copo, a roupa suja. O chuveiro quebrado. Precisamos 
muito de sua ajuda. Se pude nos ajudar! Por favor! A gente tá 
sem luz. Pode ver! Não acende. (O adolescente aciona o 
interruptor por várias vezes, para confirmar sua afirmação). 
Não acende, pode ver. Vamos mostrar o outro quarto. Aqui é 
minha roupa, meu lençol. (Voz de outro adolescente fora de 
cena: Um lixo!) Isso aqui é a pichação dos meninos malvados, 
os drogados. A gente vai mostrar o quarto das meninas. Esse 
aqui é o banheiro. Tá bem limpinho, tá vendo? Elas são 
higiênicas. Elas têm dificuldades também, mas é difícil 
pichação. Sem luz também, como dá pra ver. Várias 
dificuldades. Aqui, mais um quarto. Pichação, pichação. Tá 
vendo como é, né? Aqui, as roupas das meninas, suja.  

 

No deslocamento do termo bagunça que, das ameaças anteriores de 

depredação da Casa, passa a ser utilizado para denunciar o estado de abandono do 

prédio, percebe-se o início de um processo de conscientização dos adolescentes, 

traduzido pela responsabilização por algumas das marcas por eles produzidas – 

“isso aqui é pichação dos meninos malvados” – e também a percepção de atitudes 

que apontam para questões de gênero relativamente à prática social da bagunça – 

“elas (as meninas) são mais higiênicas”. 

Contudo, se a utilização do termo bagunça no contexto de defesa do espaço 

criado internamente para a realização da oficina de vídeo aporta nos adolescentes 

uma participação mais qualitativa, trouxe, eventualmente, para esse mesmo espaço, 

a forma mais violenta de imposição das normas criadas pelos próprios adolescentes, 

denominada de “pagô”, em sua forma mais branda, e, “barrote”, em sua forma mais 

radical, ambos rituais tacitamente por eles acordados para punir com agressão física 

os pares que infringiam as normas por eles coletivamente definidas. 

A ocorrência se deu após o término de uma das aulas da oficina de vídeo. 

Nesse dia, havia ingressado no abrigo um adolescente reincidente em acolhimentos 

institucionais que, em nossa percepção, nenhuma “anormalidade” havia cometido, à 

exceção de uma ironia que nos havia sido dirigida, a qual nenhuma importância 

havia por nós sido dada. Tão logo desligamos os equipamentos de gravação, os 

participantes da oficina o rodearam e, um a um, o atacaram com uma variedade de 

agressões físicas, que incluíam tapas no rosto, beliscões e “cascudos”. 

Estupefatos, ficamos a solicitar uma explicação para o que ali se passava. 

“Errou, pagou, tio. Errou, pagou” (LUIZ, 17 anos). Tratava-se de um código interno 
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de conduta, definido pelos adolescentes, meninos e meninas, a partir do qual 

aqueles que fossem flagrados no cometimento de algum ato considerado violador de 

tal código, submetiam-se passivamente a espancamentos por eles considerados 

leves, caso daquele “pagou”, a ser realizado imediata e diretamente no local da 

ocorrência, ou, a espancamentos mais violentos, comumente cumpridos em locais 

privativos e sem testemunhos, o “barrote”. 

Sendo uma atitude coletiva de impedimento da bagunça no local por eles 

tomados como território de criação e expressão, aquele ritual de conduta revela a 

capacidade dos adolescentes de habitar seletivamente os espaços por eles 

considerados de pertença, traduzindo-se, ainda, pela inventividade da configuração 

de leis próprias que, sobrepostas às normas institucionais, estabelecem suas 

próprias formas de fazer, existir, ser. 

Essas formas de fazer, existir e ser tomam por referência os parâmetros de 

violência que estruturam a cultura dos espaços prisionais, distanciando o abrigo da 

condição institucional de medida protetiva, ou seja, para adolescentes não infratores, 

aproximando-o, por suas práticas, aos sombrios espaços de reclusão de apenados 

por infração. Nesse sentido, se os adolescentes, de um lado, resistem aos espaços 

de não pertencimento através de bagunças generalizadas, por outro, procuram 

proteger aqueles territórios que conquistam, aplicando leis próprias de proteção, 

como forma de demarcação e pertença. 

A violência nas instituições de adolescentes é geralmente focalizada em 

contextos de atendimento à adolescência infracional, e atribuída aos agentes 

estatais de proteção, a exemplo do que apontam os estudos de Silva (2006). Não 

obstante a hegemônica focalização dos estudos sobre a violência em instituições 

voltadas para a adolescência infracional, o relatório do Instituto Latino-Americano 

das Nações Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente - 

ILANUD, com colaboração da Justiça Global, constata que, “normalmente 

esquecida, a violência praticada no interior dos abrigos precisa de maior atenção por 

ser certamente tão violadora dos direitos das crianças e dos adolescentes quanto às 

outras formas de violência e não menos brutal” (ILANUD, 2008, p. 119). 

Ao chegar ao conhecimento dos profissionais responsáveis pela condução do 

serviço de acolhimento, a violência testemunhada contra o adolescente recém-

ingresso, na forma do “errou, pagou”, teve, por consequência, a tentativa de 
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definição de novas regras de conduta, dessa vez, decididas coletivamente entre 

adolescentes e educadores.  

O evento foi inteiramente gravado por um dos adolescentes, a título de 

exercício audiovisual. Além das falas contempladas neste relato, extraímos também, 

desse registro, os textos produzidos para orientar a discussão, igualmente postos 

em registro audiovisual pelo adolescente. 

Foram doze itens incluídos na categoria “Direito”; quinze, na categoria 

“Dever”; cinco penalidades para “o que deve acontecer com quem não cumpre as 

regras”; e, 04 penalidades para “o que deve acontecer com quem chega fora de si”.  

No décimo primeiro item da categoria “Dever”, a violência inter-pares no 

interior do abrigo, assim se dispõe no documento produzido especialmente para a 

condução da discussão: “não brincar de pagô e barrote”.  

Havendo descumprimento, a punição prevista, disposta no item cinco, da 

categoria das consequências aos eventuais desrespeitos a tais regras seria “ir para 

a DEA – Delegacia de Atendimento ao Adolescente -, se for o caso muito grave, de 

vandalismo, agressão física ou moral aos educadores ou funcionários”. 

Reproduzimos, a seguir, a sequência da discussão, conforme ela foi 

conduzida por dois educadores sociais, com a participação de três adolescentes, 

sendo dois deles não integrantes da oficina de vídeo, a quem pontualmente nesta 

aparição, iremos chamar de Danilo e Rogério. Quanto aos educadores sociais 

contemplados no trecho aqui utilizado, os chamaremos de Júlio e Vânia. 

 
Educador Júlio: Agora é o décimo primeiro, né?; Educadora 
Vânia: É. Não brincar de pagô, barrote; Rogério: Tá bom, tá 
bom, não “tamos” fazendo mais não (e se retira); Vânia: Como 
é esse negócio de pagô?; Luiz: Tá tendo, tá tendo ainda; 
Danilo: Tá muito mais não; Vânia: Então, ainda tá havendo. E 
barrote é o quê?; Danilo: Mesma coisa, só que pior; Luiz: É 
mais violento; Vânia: É mais violento?; Luiz: É mais um pouco; 
Danilo: Diz o doze, diz o doze (apressando a discussão para a 
norma seguinte) e bate na mesa insistente; Vânia: (dirigindo-se 
ao educador Júlio) Coloque uma observação que ainda está 
havendo.   

 

Previsivelmente, considerando ainda a incipiência dessa discussão, havia 

notícia da continuidade dessas práticas sociais de violência inter-pares no âmbito do 

abrigo. Contudo, elas não voltaram a se repetir nos espaços destinados à condução 



152 
 

de nosso trabalho naquele contexto, o que, evidentemente, não significou, para nós, 

um fechamento do assunto.  

O que verificamos é que a renovação intentada pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, ao instituir modos de atendimentos abertos, provisórios e com respeito 

à individualidade dos acolhidos, na prática, não coibiu a reprodução de alguns 

vícios, abusos e violências característicos das instituições totais anteriores. Daí, a 

necessidade de uma pauta que se debruce sobre o cotidiano dessas instituições, 

como forma de promover uma maior qualificação desses tempos e espaços, com 

ênfase numa abordagem que trabalhe essas “heranças”, que tendem a aportar de 

fracasso os objetivos que justificam socialmente a realização desses serviços. 

Em síntese, no contexto do conjunto de fatores que se institui como uma 

cultura no abrigo pesquisado faz-se bastante significativo o fato de que adolescentes 

e educadores sociais evoquem hegemonicamente o tema “falsidade”, seguido de 

“injustiça”, a partir da sentença indutora “coisas que não gosto”. Ao discutir a 

violência entre adolescentes, Carsolla (2002) nos informa o seguinte: 

 

Um adolescente possivelmente não foi ainda contaminado pela 
falsidade e hipocrisia que costuma predominar na geração mais 
velha. O idealismo é (ou deveria ser) uma das características 
do adolescente normal que se indigna diante das injustiças e 
iniquidades do mundo. (CARSOLLA, 2002, p. 14). 

  

Nessa perspectiva, percebem-se ainda os sinais de resistência às 

adversidades da ambiência institucional, quando, dentre as “coisas que gostam”, os 

adolescentes reivindicam para eles um tempo e espaço em que possam brincar, 

namorar e dançar. No contexto dessas evocações, destacam-se ainda, 

especialmente, as expressões “pular” e “sair da linha” que, muito embora, naquela 

ocasião, foram assumidas por apenas duas adolescentes enquanto coisas que 

gostam, referem-se à prática da evasão do abrigo, fenômeno que mobiliza toda a 

comunidade.  

 

6.4 EVASÃO: A RESISTÊNCIA DOS QUE PARTEM 

Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, as instituições 

de acolhimento se veem diante de novas diretrizes orientadas para a proteção 

integral de seus abrigados. Tal reordenamento jurídico rompe compulsória e 
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radicalmente com os modelos fundamentados na doutrina da situação irregular, 

propondo, a partir de então, ao invés da impessoalidade e da reclusão nas grandes 

instituições, o acolhimento e o atendimento personalizado em pequenas unidades. 

Saem de cena a filantropia, o assistencialismo, a centralidade decisória 

judicial, a gestão monocrática e a competência executora da União e dos Estados e 

entram, em seus respectivos lugares, a política pública, o direito subjetivo, a 

centralidade decisória municipal, a cogestão democrática da sociedade civil e a 

transferência executora para os Municípios, dentre outros aspectos que demarcam 

de grande diferença as duas doutrinas. 

Frente às novas orientações, os abrigos de adolescentes são instados a 

substituir os modos de funcionamento que anteriormente os caracterizavam como 

instituições totais, passando, gradualmente, a adotar um atendimento a ser realizado 

num cotidiano similar ao de uma ambiência residencial, não significando, no entanto, 

uma pretensa substituição da família ou a sua imitação. 

Nesse processo, a liberdade, um dos direitos fundamentais dos adolescentes, 

assume posição de destaque, primeiramente amparada pela Constituição Federal de 

1988, cujo artigo 227 já havia antecipado os princípios da nova doutrina de proteção 

integral. 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, 1988). 

 
Em seguida, a liberdade da criança e do adolescente é, dentre outros 

princípios constitucionais, ratificada pelo próprio Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que em seu Artigo 3º a contempla como um direito, e, em seu Artigo 

4º, como um dever a ser cumprido pelos principais atores sociais.  

 

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, 
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mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 
de dignidade (ECA, Artigo 3º, 1990). 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 

dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária (ECA, Artigo 4º, 1990). 

 

Finalmente, através da Lei 12.010, de 03 de agosto de 2009, que, com o 

intuito do aperfeiçoamento da sistemática de garantia do direito à convivência 

familiar, observa que, na impossibilidade de permanência na família natural, a 

criança e o adolescente devem ser colocados sob adoção, tutela ou guarda, 

respeitando-se, nesse processo, o caráter imprescindível do direito à liberdade, de 

acordo com o parágrafo primeiro do Artigo 101º. 

 
O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são 
medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de 
transição para reintegração familiar ou, não sendo esta 
possível, para colocação em família substituta, não implicando 
privação de liberdade (BRASIL, 2009). 
 

Contudo, apesar dessa sequência de garantias constitucionais e estatutárias 

relativamente à liberdade das crianças e do adolescente, o fenômeno da fuga ou 

evasão assume predisposição contínua entre os adolescentes abrigados, 

mobilizando a comunidade de educadores sociais através de variadas estratégias de 

vigília e coibição. Por que fugir quando se têm o direito de ir e vir garantido? 

 No decurso deste estudo, o tema se fez presente pela primeira vez através do 

termo “pular”, disposto pela adolescente Marcela, 15 anos, durante a dinâmica 

conduzida pelas psicólogas, quando indagada sobre as três coisas das quais ela 

mais gostava. Pular era assumidamente uma delas. 

Na ocasião, intrigou-nos a menção. Inteiramente familiar aos interlocutores 

presentes, uma vez que nenhum estranhamento ou pedido de explicação havia ali 

suscitado, o termo, para nós, nada dizia para além de seu significado semântico.  

Adiante, por ocasião dos exercícios reflexivos inspirados nas definições de 

“ter experiência”, “fazer experiências” e “pensar as experiências” (JOSSO, 2010), o 

termo assume conteúdo referencial, ao ser correlacionado ao fenômeno da evasão, 

e assumido como uma prática intencional da adolescente Beatriz, 13 anos, ainda 
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que, no contexto do processo de aprendizagem em que ele foi evocado, ela ainda 

não soubesse precisar a distinção entre as três modalidades de experiências. 

 
Eu entendi assim, ter experiência, no meu dizer, é... Pular o 
muro já é uma experiência minha... Eu tenho a experiência de 
pular o muro, de fazer um bocado de coisas. Fazer experiência 
é assim... Eu não planejo nada pra mim. Assim, assim, em 
modo de dizer, que se eu tivesse em casa, na casa da minha 
mãe, eu não tava aqui. Então, isso aí é experiência, não é? 
(BEATRIZ, 13 anos). 

  

 Sendo uma predisposição que mobiliza os adolescentes de modo constante, 

o fenômeno da evasão se faz igualmente manifesto no discurso dos educadores 

sociais numa diversidade de situações, sem que a ele tenha sido feito qualquer 

alusão indutora. O exercício audiovisual realizado pelos adolescentes, a título de 

produção de um documentário de temática aberta sobre o abrigo, a partir de 

questões por eles espontaneamente formuladas, é exemplar. 

 

César: Bom, a gente vai primeiramente entrevistar Janete 
(Educadora Social). A senhora sente o que pelos adolescentes 
aqui da Casa de Passagem? Janete: Estou muito preocupada 
com o quadro que está. O quadro de evasão está muito 
grande. A cada momento estão se evadindo mais jovens, num 
vai e vem. César: Alguns adolescentes respeitam a senhora? 
Janete: Alguns, nem todos. 

 
César: Tia Sandra (Educadora Social), eu posso fazer umas 
perguntas pra senhora? Sandra: Pois não, pode! César: A 
senhora gosta de algum adolescente daqui? Sandra: Gosto de 
todos, gosto muito do meu trabalho. César: Então, por que 
estão essas dificuldades na Casa? Sandra: Devido às evasões 
que os adolescentes estão. Estão constantes as evasões 
deles. Durante o dia quatro, cinco evasões.  

  

 Apesar da indagação do adolescente, de ordem subjetiva, quando pergunta o 

que a educadora social sente pelos adolescentes, o retorno obtido, por parte de sua 

interlocutora, é institucional e diagnóstico, na forma de uma “preocupação com o 

quadro que aí esta”, desvelando, tal configuração interativa, um registro que se 

mantêm na ordem da impessoalidade, tendo a evasão como vetor mobilizador. 

 No caso da interlocução imediatamente posterior, o que se percebe, por parte 

do entrevistador, é, agora, a delimitação da mesma questão de ordem subjetiva 

anterior – “a senhora gosta de algum adolescente daqui?” ao invés de “a senhora 
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sente o que pelos adolescentes aqui da Casa de Passagem?” -, e, a exemplo da 

interlocução anterior, a entrevistada a manter o mesmo tom impessoal - “gosto de 

todos, gosto muito do meu trabalho”. 

Aportando de reflexividade o tom queixoso introduzido por ambas às 

entrevistadas, o adolescente, sem referir-se diretamente à problemática da evasão, 

problematiza a pretensa afinidade entre prazer e trabalho, aportada pela última de 

suas interlocutoras, demonstrando curiosidade entre tal relação e as preocupações 

por elas mesmas referidas. Ora, se há tanto gosto assim por aquele trabalho, “então, 

por que estão essas dificuldades na Casa?” (CÉSAR, 13 anos), surpreende-se o 

adolescente. 

Diante da problematização lançada pelo adolescente, o pêndulo 

supostamente de maior poder naquelas circunstâncias se põe à construção da 

verdade que mais lhe convém, tratando imediatamente de atribuir aos adolescentes, 

e, mais precisamente, às práticas da evasão deles, as razões das “dificuldades na 

Casa”.  

Assim, no discurso das educadoras, além da exigência implícita pela boa 

conduta e o registro administrativo dos corpos dos adolescentes – “durante o dia, 

quatro, cinco evasões” -, observa-se a explícita responsabilização deles pelas 

dificuldades ali presentes, formando, o conjunto dessas enunciações, estratégias 

voltadas para a permanência dos adolescentes nos espaços que lhes são ali 

destinados, e, decorrentemente, para a coibição da circulação deles na direção dos 

espaços exteriores ao abrigo. 

Em que medida estratégias como essas impactam a percepção dos 

adolescentes acerca do fenômeno da evasão e são por eles internalizadas quando 

persistem em suas fugas do abrigo? 

 

Porque quando eu fugia, fazia coisa errada. Mas, quando eu 
sentava num canto, eu me sentia culpada... E aí perguntava a 
Deus: por que eu tô fazendo isso? E, mesmo assim, eu fazia! 
(JOANA, 16 anos). 

 

Se o cara tiver interesse mesmo, quando sair de lá (abrigo), se 
for uma pessoa boa mesmo, não tiver tantas evasões, não ficar 
brigando com as pessoas, sabe, não ficar indo a Juiz, em 
delegacia, essas coisas, quando a pessoa sai de lá, a pessoa 
já sai com emprego, entende? Mas é pra quem quer mesmo.  
Mas, para quem vive se evadindo, para quem não quer nada 
na vida, às vezes pode até ir preso. Pra mim, assim, pra quem 
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quer alguma coisa, a Casa de Passagem ajuda, porque assim, 
se você quer, ela lhe ajuda, agora quem não quer, sai do 
mesmo jeito que entrou. (LUIZ, 17 anos). 

 

Ao instaurar nos adolescentes, de um lado, a ideia de culpa por algo naquele 

contexto considerado um desvio passível de punição, e, de outro, a de recompensa, 

nos casos de haver correspondência disciplinar às orientações institucionais, os 

discursos produzidos em torno do fenômeno da evasão se dispõem, 

respectivamente, como julgamento e compensação, instituindo na ambiência do 

abrigo, um regime de trocas tendo a indocilidade dos corpos dos adolescentes 

submetidos, no primeiro caso, à expiação, enquanto à docilidade, no segundo, como 

valor a ser negociado. Nas palavras de Foucault (1987): 

 

Estamos na sociedade do professor-juiz, do médico-juiz, do 
educador-juiz, do ‘assistente-social’–juiz; todos fazem reinar a 
universalidade do normativo; e cada um no ponto em que se 
encontra, aí submete o corpo, os gestos, os comportamentos, 
as condutas, as aptidões, os desempenhos (ibid., p. 288). 

   

Como entender o fenômeno da evasão de adolescentes, se, a princípio, as 

legislações constitucionais e estatutárias lhes garante o direito à liberdade, dentre 

elas, a de ir e vir sem constrangimentos?  

Um olhar panorâmico por entre os significados atribuídos à liberdade, em seu 

sentido linguístico e em seu sentido jurídico mais amplo, constitui um primeiro passo 

na direção de uma aproximação compreensiva da idiossincrasia assumida pelo 

direito à liberdade física, quando esta se refere à pessoa em desenvolvimento, 

condição atribuída ao adolescente, sobretudo estando este em contextos de abrigo 

institucional. 

Em termos linguísticos, a liberdade é definida como a “faculdade de cada um 

decidir ou agir segundo a sua determinação” (FERREIRA, 1977, p. 292), ou, ainda, 

como a “condição de uma pessoa poder dispor de si; a faculdade de fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa; livre-arbítrio; uso dos direitos do homem livre” (BUENO, 

1980, p. 656). 

Já em seu sentido jurídico mais amplo, o termo liberdade é, assim, assumido:  

 

O direito de todos os homens exercerem e desenvolverem sua 
atividade física, intelectual e moral, e compreende a liberdade 
física, isto é, o direito de ir e vir, de não ser detido 
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arbitrariamente, mas apenas de acordo com a lei, quando a 
transgredir (AZAMBUJA, 1990, p. 154). 

 

 Portanto, uma vez que os adolescentes abrigados não são infratores, uma 

primeira conclusão amparada na ressalva estabelecida pelo sentido jurídico de 

liberdade física os posiciona na plenitude do direito de ir e vir, condição a partir da 

qual, em princípio, nenhuma fundamentação jurídica sustentaria o cerceamento 

deles do direito legal de entrar e sair livremente do abrigo. Contudo, na prática, o 

episódio que ora resumidamente passamos a descrever ilustra bem a complexidade 

que envolve o tema no contexto do acolhimento institucional. 

No primeiro dia de aula da oficina de vídeo, duas adolescentes nos 

acompanham espontaneamente até à calçada do prédio, em frente ao abrigo, na 

intenção de nos ajudar a introduzir os equipamentos audiovisuais para o interior da 

Casa. Como as meninas não haviam pedido autorização para essa breve saída, 

uma das educadoras sociais a elas se contrapõe, reagindo com um discurso 

impregnado de indignação, tendo, por base, a autoridade dela que ali supostamente 

havia sido vilipendiada. 

Nas circunstâncias em que o episódio foi encenado, a intransigência e o 

autoritarismo, por parte da educadora, foram flagrantes. A afronta e o desrespeito 

das adolescentes para com ela, também. Como compreender, para além dos 

sentidos linguísticos e jurídicos mais amplos de liberdade, o episódio que ali foi 

dramatizado? Não estando as adolescentes privadas de liberdade, uma vez que não 

são infratoras, sob que amparo legal as interdições disciplinares dispostas naquela 

ocorrência se sustentariam? 

De acordo com Mendes (2006), quando se trata de adolescentes, 

independentemente de sua condição, e desde que ele não seja infrator, o direito à 

liberdade física, compreendida como o direito de ir, vir e estar nos logradouros 

públicos e espaços comunitários, previsto tanto na Constituição Federal, em seus 

artigos 5º e 6º, quanto reforçado no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus 

artigos 15º e 16º, é irrestrito.  

Para o autor, as restrições se devem tão somente à incapacidade relativa ou 

absoluta inerente à menoridade civil, caso da proibição da condução de veículos 

automotores, por exemplo. Restrições como essas, ilustradas pelo autor em suas 

argumentações, não significa, no entanto, que a legislação pretenda desvirtuar o 
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direito de liberdade dos adolescentes, mas, sim, adequá-lo à especial condição de 

pessoa em desenvolvimento, processo que demanda por um acompanhamento que 

os conduzam à conquista gradual do pleno exercício da liberdade, a ser assumida 

definitivamente por ocasião da maioridade civil. 

    

Dessa forma, a liberdade assegurada à criança e ao 
adolescente sujeita-se à autorização dos pais ou responsáveis, 
em consonância com seus critérios de educação ou 
consciência e significa especial proteção contra 
constrangimentos abusivos ou cárcere privado, razão pela qual 
estarão cerceados em sua liberdade segundo a vontade dos 
pais, face ao exercício do poder familiar (MENDES, 2006, p. 
120). 

  

Assim, na etapa da vida em que se encontram, enquanto encaminha-se para 

a maioridade civil, o adolescente, a priori, tem os seus atos submetidos à permissão 

daqueles que por eles são legalmente responsáveis, não implicando, contudo, numa 

arbitrariedade que extrapole os objetivos educativos que os conduzam à formação 

de sua autonomia.  

Nessa perspectiva, tendo em vista que o acolhimento em abrigos significa a 

transferência da reponsabilidade dos pais para o Estado, que, na imediatez das 

ocorrências cotidianas do abrigo são assumidas pelos educadores sociais, 

perguntamos, nesse contexto, pelos critérios, a partir dos quais, o direito de ir e vir 

dos adolescentes é, nessas instituições assegurado, de modo a compor a 

integralidade da proteção pretendida, incluindo-se, de um lado, a conquista pelos 

adolescentes das condições do pleno exercício de sua própria liberdade, e, de outro, 

a ausência de abuso de poder institucional. 

A oportunidade de uma aproximação compreensiva nessa direção se fez por 

ocasião da incipiente construção coletiva das normas de funcionamento da recém-

inaugurada Casa de Passagem IV, abrigo institucional para onde os adolescentes 

anteriormente acolhidos na Casa de Passagem III foram transferidos.  

Sob o pretexto da realização de uma proposta inovadora, os educadores 

sociais dessa nova unidade formulam e apresentam aos adolescentes os critérios de 

gestão do novo abrigo, numa tentativa de discutir coletivamente as normas e as 

regras que, dentre outros preceitos, contemplavam os modos pelos quais o direito à 

liberdade de ir e vir seria garantido naquele contexto. 
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Posta em discussão, contudo, além de não resultar numa adesão mais 

consequente dos adolescentes, cuja aceitabilidade aparentemente passiva não 

correspondeu posteriormente à inibição ou mesmo diminuição das fugas, que 

continuaram igualmente a ocorrer na mesma proporção de quando eles estavam no 

abrigo anterior, a proposta serviu ainda para expor a persistente cultura da 

instituicionalização que, mesmo tendo sido legalmente extinta dos abrigos do país 

há mais de duas décadas, continua, conscientemente ou não, a incidir sobre 

proposições pretensamente democráticas e supostamente inovadoras. 

No contexto das normas dispostas para o novo abrigo, o direito à liberdade 

física dos adolescentes estaria restrito a “sair da casa duas vezes por dia com uma 

hora de duração, se ultrapassar significa evasão”, devendo-se, consequentemente, 

por parte dos adolescentes, “obediência aos funcionários”, relativamente à norma de 

“não sair da unidade sem o prévio consentimento”, caso em que, havendo infração, 

a punição corresponderia a “não ir a passeios”. Tais enxertos, a exemplo daqueles 

referentes à discussão sobre o fenômeno da violência inter-pares no interior do 

abrigo, foram igualmente extraídos do registro audiovisual realizado pelo 

adolescente, por ocasião da discussão das novas regras de conduta do abrigo. 

Em princípio, Goffman (1996) teria excluído os orfanatos e afins da lista das 

“instituições totais”, baseando-se no argumento de que os acolhidos, por serem 

recém-nascidos, teriam o eu construído nesses ambientes, não por eles 

mortificados. Vimos que essa pressuposição não condiz com a realidade brasileira, 

uma vez que os abrigos recebem crianças e adolescentes de distintas faixas etárias, 

variação de idades que vai de zero ano a dezoito anos incompletos, tratando-se, 

portanto, de pessoas com identidades em desenvolvimento e sujeitas à mortificação 

no curso de suas institucionalizações.  

Naquilo que importa para a discussão do fenômeno da evasão dos 

adolescentes, importa destacar que, dentre os fatores característicos das 

“instituições totais”, estão aqueles que, através da divisão organizacional entre um 

grupo controlado e uma pequena equipe de supervisão e controle, impõem aos 

internos, no caso, aos adolescentes abrigados, pouco contato com o ambiente 

externo, proibindo ou controlando a saída dos acolhidos, incluindo-se, dentre as 

barreiras para o livre trânsito, um esquema físico de portas fechadas, paredes altas 

e arame farpado (GOFFMAN, 1996). 
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Nesse contexto, tendo em vista os elementos ora descritos, a cultura da 

institucionalização, apesar de legalmente banida do país, ainda persiste nos abrigos, 

constituindo-se uma prática que, de um lado, mantem os adolescentes 

intermitentemente em estado de fuga, e, de outro, os seus educadores, em franco 

desvio de funções, a angariar as mais diversas formas de controle da permanência 

deles nas unidades de acolhimento, algumas vezes acionando estratégias ética e 

criticamente passíveis de discussão. 

 
Logo que eu cheguei, sabe, tive uma conversa, lá, com os 
educadores. Lá, como é que eram as regras e tal... Quais os 
meninos que podia se envolver, como as evasões que os 
meninos tinham. Que alguns iam praticar furtos, outros iam 
usar drogas, essas coisas, né? Também como era, no caso 
das meninas e tal, essas coisas assim. Falou das regras e 
outros negócios assim (LUIZ, 17 anos). 

 

De acordo com a regulamentação nacional dos serviços de acolhimentos em 

abrigos, a recepção é um momento especialmente delicado, cabendo aos 

educadores o cuidado para que os adolescentes não encarem a medida como uma 

espécie de punição, despertando neles os sentimentos de insegurança, rejeição, 

agressividade e revolta (BRASIL, 2008). Ainda, seguindo as recomendações, este 

momento deve ser especialmente respeitoso e afetuoso, sendo o adolescente 

apresentado ao espaço físico, aos demais colegas de acolhimento, sendo a ele 

esclarecido que o serviço é organizado para sua proteção. 

Ao apontar os adolescentes abrigados, cujas práticas sociais, dentre elas, a 

fuga do abrigo, o consumo de drogas e o furto, os tornariam, naquele contexto, alvos 

de distinção dos recém-acolhidos, os educadores sociais contrariam os princípios 

deontológicos assumidos pela atividade socioeducativa por eles abraçada, mais 

precisamente aquele que postula a crença na formação e na transformação de seus 

educandos. Paradoxalmente, estão, ainda, promovendo, naquele contexto, a 

exclusão dos excluídos, numa atitude que flagrantemente incide na revitimização 

dos adolescentes por eles apontados. 

Tal atitude se dispõe frontalmente em desacordo com a regulamentação dos 

serviços de acolhimento, segundo a qual, “deve-se favorecer a construção da 

vinculação de afeto e confiança com o (a) cuidador (a)/educador (a) e colegas” 

(BRASIL, 2008, p. 12), devendo-se um acolhimento personalizado não incorrer em 

silêncio ou em negação da realidade de cada adolescente, mas, sim, considerar que 
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“essas conversas não precisam ocorrer imediatamente após a chegada da criança 

ou do adolescente” (ibid. p. 13). 

O que se percebe nas estratégias de distinção dos adolescentes por parte 

dos educadores sociais em abrigos, é a permanência da cultura institucional do 

quadriculamento dos indivíduos a partir de seus eventuais comportamentos 

indisciplinados, aportando, naqueles apontados, o estigma do contraexemplo. Trata-

se de fragilizar, por divisão, as forças relativas de eventuais subgrupos, dentre eles, 

o daqueles adeptos das fugas do abrigo. 

Tornado um fim em si pelos educadores sociais, a permanência no abrigo, 

contudo, não se faz uma alternativa espontaneamente considerada pelos 

adolescentes, que não percebe o espaço de seus acolhimentos como uma opção 

passível de ser utilizada no legítimo direito de ir e vir. Nesse sentido, uma escuta 

sensível se propõe a identificar algumas das razões para as constantes fugas. 

“Tio, tô só esperando comer para ir para a rua. Aqui não tem nada pra fazer!” 

(GABRIELA, 15 anos). Dias antes, Maria de Lourdes, outra adolescente, 14 anos, 

solicitava à educadora alguma tarefa. Não aguentava mais ficar sem fazer nada e, 

por isso, queria alguma coisa para se ocupar, nem que fosse lavar pratos. A 

educadora retruca: “Sei muito bem porque você quer ir para a cozinha” (SANDRA, 

Educadora Social). 

Naquela ocasião, já conhecíamos o suficiente a cultura do abrigo, para 

sabermos que a cozinha era lugar almejado pelos adolescentes devido ao acesso a 

armas brancas – facas, álcool, fósforos. Daí a imediata percepção de que a garota 

retrucava uma insinuação indevidamente lhe atribuída.  

 

Maria de Lourdes: Tá vendo! É isso que você pensa logo de 
mim. Não tem nada a ver. Se você não acredita em mim, me 
dê outra coisa para fazer fora da cozinha. Sandra: Tem roupa 
suja. Quer lavar? Maria de Lourdes: Quero, sim, me dê, me 
dê. (A educadora ri, com desdém). Tá vendo. Você não me dá 
o que fazer, depois ainda pensa mal de mim. 

 

Dias depois, Marcela, 14 anos, interrompe uma reunião que realizávamos 

com Izabel Cristina, uma das educadoras sociais:  

 

Marcela: Tia, tô com um negócio tão ruim dentro de mim – 
Izabel Cristina: O que é que você está sentindo?” – Natália: 
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Uma agonia. Não aguento mais ficar aqui sem fazer nada. Sem 
nada para fazer, vou fugir!. 

 

A ociosidade é, nos estudos de Oliveira (2006), identificada como fator 

preponderante para a evasão. Nessa perspectiva, a autora alerta que a ociosidade 

vivenciada pelos adolescentes em abrigos se apresenta como um dos possíveis 

motivos para as suas fugas. Em suas conclusões, a autora diz que, diante de tais 

recorrências, “é reforçada a constatação de que o processo adolescente dificilmente 

é levado em consideração quando se planejam as atividades para um abrigo” (ibid., 

p. 203). 

Ao descrever a própria rotina no cotidiano do abrigo, os adolescentes indicam 

a dimensão da ociosidade por eles vivenciada, destacando, ainda, o lugar central da 

televisão, dentre as atividades por eles mobilizadas no decorrer de seu dia a dia.  

 
Eu acordo de manhã e assisto à televisão até às onze horas. 
De sete às onze. Aí vou dormir... Aí, de treze até às cinco, 
assisto de novo. Aí pronto, não assisto mais. Às vezes, assisto 
das seis até às nove, que é a hora que a gente vai dormir. E às 
vezes não assisto (GABRIELA, 15 anos). 

 
Eu assisto televisão da hora que eu me acordo até de 
noitizinha (BEATRIZ, 13 anos). 

  
Eu me acordo, tomo banho, escovo os dentes, tomo café e 
volto, escovo os dentes de novo. Aí fico ali perto do sofá, 
namorando um pouquinho ali, e tal. Aí, às vezes, quando é à 
tarde, vou lá pro DEPAD, vou conversar com o psicólogo lá, 
sabe, porque tem tipo, assim, uma dinâmica sobre as drogas, 
para poder se livrar delas, sair das drogas e tal, qual é o 
problema que a droga causa, essas coisas, sabe? E também, 
às vezes, pela manhã tem para ir para a quadra perto do 
Midwell, pra praticar futebol lá e tal. Essas coisas assim (LUIZ, 
17 anos). 

 
O meu dia é ótimo! De manhã, eu tô perto de meu namorado, 
vou pra escola à tarde... À noite também, fico sempre com meu 
namorado. Também assisto à novela. Bom demais! (JOANA, 
16 anos). 

 

Refletindo significativamente os dados nacionais, a ausência de atividades em 

geral, e, profissionalizantes, em especial, no dia-a-dia desses adolescentes, é uma 

constante em 50% dos abrigos da região nordeste, de acordo com o Relatório da 

Infância e Juventude (BRASIL, 2013).  
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Trata-se de uma situação de ociosidade que persiste, apesar da reconhecida 

importância do processo de inserção no mundo do trabalho, sobretudo no contexto 

da “preparação gradativa dos adolescentes para o desligamento”, conforme prediz o 

Artigo 92, parágrafo VIII, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Nessa direção, note-se que, dentre os autores dos fragmentos de narrativas 

destacados, encontram-se aqueles cujas faixas etárias já os aproximam do 

desligamento do abrigo em função da maioridade, quando serão compulsoriamente 

lançados para o mundo exterior, cujo acesso se lhes apresenta parcialmente 

proibido, restando-lhe, de um lado, a transgressão pela fuga, e, de outro, a 

desocupação e a inatividade.  

A partir de análise comparativa, em estudo de caso perfazendo o período de 

dez anos de uma mesma instituição de acolhimento que, entre os anos de 1947 e 

1952 posicionava-se administrativamente como abrigo provisório, e, entre os anos 

de 1953 e 1957, como educandário, Machado da Silva (2009) relaciona, já àquela 

época, as fugas dos abrigos à resistência dos acolhidos à condição de 

provisoriedade e da ociosidade dela decorrente. 

Segundo a autora, “enquanto abrigo provisório, a instituição não teria dentre 

suas funções a finalidade de ministrar conhecimentos formais” (MACHADO DA 

SILVA, 2009, p. 87). Daí que, “muitas das alternativas de atividades socioeducativas 

seriam improvisadas pelo Serviço de Assistência Social ou reivindicadas pelas 

próprias crianças que se sentiriam ociosas” (ibid.).  

Nesse contexto, ao comparar a incidência de fugas na instituição durante o 

período de provisoriedade dos acolhimentos com aquelas ocorridas durante o 

período educandário, a autora sugere que “a criança do Educandário não veria mais 

a fuga como uma alternativa de resistência, porquanto o ambiente do Educandário a 

agradaria de alguma forma, pois raros foram os casos de fugas” (ibid., p. 113). 

Assim, diante das fugas ou evasões dos abrigos, que se apresentam como 

um fenômeno que se perpetua na história dessas instituições, relacionando-se aos 

fatores ociosidade e provisoriedade, aos quais as crianças e os adolescentes 

resistem, aventurando-se, numas situações, em idas e vindas, noutras, em fugas 

mais prolongadas, a autora problematiza as resistências dos acolhidos, 

caracterizando os atos de fuga como “os momentos nos quais mais identificamos a 

infância da criança pobre e abandonada” (MACHADO DA SILVA, 2009, p. 107). 
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Contudo, não obstante a expressividade que subjaz dos atos de fugas e 

evasões, as interpretações mais frequentes os relacionam a condutas e 

comportamentos indisciplinados, compreendidos com um desafio à autoridade 

constituída. E, assim, perde-se a oportunidade do questionamento. Será que, diante 

de um mundo com eles tão desapiedado, não haveria, ali, na afronta e na arrogância 

dos adolescentes, uma consciência da própria fraqueza? Será que, nas constantes 

demonstrações de rebeldia e indisciplina não haveria, da parte deles, um pedido de 

escuta? O que, afinal, os adolescentes dizem aos seus educadores através de suas 

constantes fugas? 

Entre os adolescentes participantes deste estudo, muito embora a ociosidade 

em si incida exclusivamente em algumas das razões para as suas fugas do abrigo, 

é, destacadamente, o uso de drogas, o fator que mais os conduzem 

prevalentemente a essas práticas.  

 

Helena: Oi, André. Você se sente bem aqui? André: Sinto - 
Helena: Qual é o local que você mais gosta? - André: Da 
quadra - Helena: Da Quadra? André: Pra jogar bola; Helena: 
Você tava aonde? - André: Tava na rua - Helena: Você fugiu, 
foi? André: Foi! - Helena: Mas, por que você fugiu? - André: 
Fui dá uma bola - Helena: O que é dá uma bola? - André: 
Fumar - Helena: Fumar o quê? - André: Maconha - Helena: 
Que é isso, homem? Você sabe que isso faz mal pra você? 
André: Não - Helena: Ô, você tá perdendo a oportunidade, 
fugindo - André: Lógico. 

 

O que a droga oferece que o abrigo não? A questão nos remete a outra, a 

esta antecedente: o que leva uma pessoa ao encontro da droga? Ao estudar o 

desafio da prevenção ao uso de drogas na adolescência, Aratangy (1998, p. 11) 

sugere uma resposta à última destas indagações.  

 

O que move uma pessoa em direção à droga está, na origem, 
muito perto do que levou o homem a se debruçar sobre o 
microscópio ou a olhar no telescópio: o mesmo que 
impulsionou tantos em direção ao sextante, aos mares bravios, 
às aventuras espaciais (ARATANGY, 1998, p. 11). 

 

De acordo com a autora, esse movimento de expansão faz parte do arsenal 

que nos faz humano e brota da sensação de desconforto de viver uma só vida, 
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dentro de uma única pele, restrição que nos induz a viver experiências que possam 

romper com tais limites, dentre elas, as artes, as paixões e as drogas.  

Nessa perspectiva, um primeiro exame no diálogo entre os adolescentes 

Helena e André destaca a declaração do adolescente que, além de se sentir bem no 

abrigo, ainda elege a quadra de esporte e a modalidade futebol, respectivamente, 

como local e atividade esportiva de sua preferência, naquele contexto.  

A princípio, tais preferências, no âmbito de um atendimento personalizado, se 

dispõem como canais pelos quais o jovem potencialmente poderia vir a dar vazão à 

sua necessidade de viver experiências significativas, além de partilhá-las com os 

demais pares de acolhimento, caso esses canais fossem, de fato, otimizados na 

ambiência daquele acolhimento. 

 Segundo Aratangy (1998), enquanto modos de prevenção ao uso de drogas, 

as práticas de modalidades esportivas, assim como as artes em geral, mobilizam 

emoções e passam a dar aos adolescentes a oportunidade de viver a sensação de 

pertencer a uma tribo, de estar identificado com um grupo.  

 

Pesquisador: Que tipo de droga você usa? Beatriz: Maconha. 
Tenho qualquer raiva, desconto, desconto, desconto nela. 
Pesquisador: É mesmo? Beatriz: E afeta a minha saúde.  E, 
aí, eu passo mal. Eu não posso usar. Mas, só que, quando eu 
uso, dá mais uma calma em mim. (BEATRIZ, 13 anos). 

 
Ao atribuir efeito terapêutico ao consumo de drogas, Beatriz, 13 anos, se 

inscreve no discurso que, desde períodos ancestrais, já atribuía a mesma 

justificativa para o uso de substâncias psicoativas. Segundo Salles (1998, p. 127), 

“as civilizações sempre usaram drogas, o que está ligado ao desejo do ser humano 

de modificar o seu nível de consciência e o seu estado de ânimo, de ter acesso a 

algum tipo de conhecimento, de estimular ou evitar o sofrimento”.  

Numa outra dimensão, a adolescente, ao admitir o uso de drogas, apesar de 

reconhecer os malefícios para a sua saúde, desvela a própria percepção de 

onipotência, umas das características desta fase da vida que deixa especialmente 

os jovens surdos às campanhas de prevenção. 

 
O adolescente tem, diante dos perigos, uma postura 
extremamente onipotente e se comporta como se tivesse um 
pacto pessoal de imunidade contra os males do mundo. Para 
ele, os perigos parecem não ter existência real, mas ser pura 
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invenção de pais e educadores para tornar sua vida menos 
divertida (ARATANGY, 1998, p. 11). 

 
É comum o adolescente abrigado dá sinais ou mesmo anunciar suas 

intenções de fuga. Na primeira dimensão, ele se mostra inquieto e ansioso. Nesses 

casos, quase sempre se referem aos acontecimentos à sua volta que os 

insatisfazem, a exemplo do estado de ociosidade, já ilustrados. Na segunda, ele 

explicita a sua intenção, geralmente entre seus pares, de quem espera alguma 

forma de cumplicidade. 

 

Pesquisador: Você, ontem, disse que ia fugir. Fugiu? 
Adolescente fora de cena antecipa a resposta: Fugiu. 
Beatriz: Fugi. Pesquisador: Chegou que horas? Adolescente 
fora de cena novamente antecipa a resposta: Nove horas! 
Beatriz: Não, foi... nove horas? Nove horas. Não, cheguei às 
oito. Pesquisador: Mas, foi bom lá onde você andou? Beatriz: 
Foi. Pesquisador: E fizesse o que, pode dizer? Beatriz: 
Posso. Fiquei sentada conversando da vida dos outros e...  
comi... vim embora. Dei uma bola e vim embora. Adolescente 
fora de cena – Uma bola? Beatriz: Desculpa, viu, porque eu 
disse bola! 

 

Nos casos de fugas anunciadas, o que se percebe é uma atenção 

concentrada dos educadores sociais e demais adolescentes acolhidos em torno 

daqueles que se pretendem à fuga. As antecipações realizadas pelo adolescente 

fora de cena, aportando respostas às indagações dirigidas à adolescente, são bem 

representativas desse tipo de atenção dos pares de acolhimento, que persiste até o 

retorno dos colegas de suas evasões. 

Portanto, se a evasão de adolescentes dos abrigos é tema de difícil trato, 

diante do legítimo direito de ir e vir desses sujeitos sendo cerceado por quem eles 

não atribuem legitimidade para o exercício desse controle, quando essas fugas se 

relacionam aos fatores ociosidade e consumo de drogas, então, assume níveis mais 

complexos que, no entanto, não podem ser negligenciados, na crença de que a 

abordagem de questões como essa se resolve pelo aumento de autoridade, a ser 

exercida sob os parâmetros definidos em termos de instituições totais. 

Contrariamente ao autoritarismo e a inflexibilidade, o que se espera do 

educador é uma atitude que evite a repressão e o discurso moral, sendo 

especialmente útil, nessa direção, uma reflexão que, a título de aproximação 

compreensiva do adolescente, o próprio educador possa reconhecer em si mesmo 
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um comportamento sabidamente prejudicial, mas do qual não consegue se livrar 

porque, este, apesar de tudo, lhe proporciona algum tipo de prazer. 

Quais, dentre os nossos “pecados” compulsivos, podemos socializar com os 

adolescentes, como prova de similitude e de confiança? Tal postura, orientada por 

Aratangy (1998), nos foi especialmente útil, sobretudo diante da escuta de um tema 

de alto teor estigmatizante, quando se sabe que assumir a condição de usuário de 

drogas e, além disso, posicioná-la como fator decisivo para as próprias evasões do 

abrigo, dificilmente emergiria numa situação de diálogo não contemplada pelo 

estabelecimento de vínculos.  

Contudo, apesar da aprendizagem que significou esse exercício de escuta 

empática do adolescente que pratica a fuga do abrigo, seja ou não para o uso de 

drogas, algumas experiências nos levam a questionar se se devem manter 

adolescentes usuários e não usuários de drogas em um mesmo espaço 

socioeducativo. 

 
Quando eu cheguei aqui, disseram que não era pra eu se 
evadir... Eu disse que não usava drogas. E não usava mesmo 
não. A primeira vez que eu pulei, aí eu usei logo maconha. Aí 
comecei a roubar. Aí fiquei na DEA, de atendimento, mas sai. 
Aí recomecei... Tô usando pó, agora. Aí pra eu sustentar esse 
vício, eu tenho que roubar... (IRAN, 15 anos). 

 
Assim, logo quando eu cheguei na Casa, quase todo dia eu 
usava drogas. Assim, era três, quatro vezes por dia. Quando 
eu cheguei lá na casa, logo no começo, também se evadia 
muito, pulava quase todos os dias, assim. Pulava de manhã, de 
tarde, às vezes até três vezes por dia. (LUIZ, 17 anos). 

 
De acordo com as orientações regulamentares (BRASIL, 2008, p. 29), devem 

ser evitados especializações e atendimentos exclusivos nos abrigos institucionais, 

“tais como adotar faixas etárias muito estreitas, direcionar o atendimento apenas a 

determinado sexo, atender exclusivamente, ou não atender, crianças e adolescentes 

com deficiência ou portadores de HIV, entre outros”.  

Nessa perspectiva, a atenção especializada deverá ser proporcionada por 

meio da articulação com a rede de serviços, a qual poderá contribuir, inclusive, na 

capacitação específica dos cuidadores. Porém, caso haja demanda no município, 

serviços especializados no atendimento a situações específicas podem ser 

desenvolvidos, desde que não incorram em discriminação ou segregação. 
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Dentre os exemplos contemplados pelo regulamento, encontram-se os 

abrigos especializados no acolhimento de adolescentes grávidas ou com filhos, de 

adolescentes sem vínculos familiares e especializados no atendimento a crianças e 

adolescentes em situação de rua, sendo previsto, especialmente, nesta última 

modalidade, uma equipe técnica e educadores com experiência em dependência de 

álcool e outras drogas. 

Não obstante, havendo por parte dos abrigos institucionais o 

comprometimento da proteção integral dos adolescentes acolhidos, objetivo que tem 

justificado o cerceamento parcial da liberdade física dos acolhidos, como forma de 

evitar, dentre outras práticas, o consumo de drogas fora da unidade de acolhimento, 

como pensar os casos que, no interior dessas instituições, incidem na iniciação dos 

adolescentes nesses tipos de práticas? 

 No contexto dessas indagações, o caso de Juliana, 14 anos, registrado por 

ocasião de audiência na Vara da Infância e da Juventude, é exemplar. Na sala de 

audiência, ouvimos a coordenadora relatar para o Juiz a situação de Juliana. A 

adolescente é filha de casal separado, cujo perfil é assim sintetizado por Izabel 

Cristina, educadora social: “a mãe é a figura do provimento e, o pai, do 

entretenimento”.  

No abrigo, prossegue a educadora social, a garota alega ter perdido a 

virgindade e também ingressado no uso da maconha. Nesse momento, em relação à 

perda da virgindade da adolescente, a promotora comenta: “É por isso que insisto na 

criação da Casa IV”. Nesse contexto, quando é solicitado o depoimento da mãe da 

adolescente, ocorre, num mesmo discurso, a síntese da vulnerabilidade que, no 

contexto do abrigamento, impõe aos adolescentes à situação de ociosidade, fuga e 

ingresso no universo da drogadição. 

 

Olha, doutor, Juliana fugiu de casa porque eu “boto” ela para 
ajudar a irmã com os afazeres domésticos: varrer, lavar louça, 
essas coisas. Agora, me diga, se eu trabalho o dia todo e a 
irmã, que é mais nova do que ela, me ajuda, porque Juliana 
não pode fazer nada? Eu sei porque ela quer ir pra lá. Na 
Casa, ela só tem direito, dever, que é bom, “neca”. Olha, 
doutor, eu soube que até com drogas, ela já entrou lá. Então, 
comigo, a coisa é outra. Comigo, Juliana só vai ser vagabunda 
se eu morrer. Eu não criei filha para viver em Delegacia dando 
satisfação a policial. (DONA ESTELA, mãe de Juliana, 14 
anos). 
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A evasão de crianças e adolescentes dos abrigos integra o discurso 

especializado em torno do tema do acolhimento institucional. De acordo com o 

NECA - Associação dos Pesquisadores de Núcleos de Estudos e Pesquisas sobre a 

Criança e o Adolescente (2010), a evasão é definida como o abandono do serviço 

de acolhimento pela criança ou adolescente por vontade própria sem autorização 

judicial ou da instituição.  

 

Pesquisador: Você gosta daqui da Casa de Passagem? - 
Danilo: Gosto muito - Pesquisador: É a primeira vez que eu tô 
lhe vendo aqui – Danilo: Não, mas eu sou daqui. É que eu tava 
evadido. Pesquisador: Estava evadido? Danilo: Fugi daqui -  
Pesquisador: Mas, se você gosta, por que fugiu? Danilo: É 
porque eu queria tirar um tempo fora. 

 

Nesse contexto, a pesquisa nacional realizada pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome em parceria com a Fundação Oswaldo 

Cruz, em 2010, posiciona a evasão com 32,2% dos motivos de saída das crianças e 

adolescentes dos abrigos institucionais.  

 Ao abordar o abrigo, tanto pelos fatores de riscos quanto pelos de proteção, 

Salina (2007), a partir de avaliação realizada por conselheiros tutelares, identifica a 

fuga dos adolescentes como problemática recorrente nos abrigos. Segundo uma das 

conselheiras entrevistadas pela pesquisadora, as informações por ela obtidas com 

os adolescentes que fugiam do abrigo era uma forma de avaliação que, a depender 

dos relatos, davam início a processos de investigações, sobretudo quando os 

motivos alegados para as fugas eram o espancamento dos próprios monitores e 

profissionais das instituições. 

 Em estudo sobre o cotidiano dos trabalhadores de uma Casa de Passagem, 

Pereira (2008) identifica que algumas crianças abrigadas têm o desejo de 

permanecer na Instituição, mas outras desejam constantemente fugir, com o objetivo 

de retornar ao lar de origem. Apesar de oferecer segurança em vários aspectos - 

proteção, carinho, moradia, alimentação, medicamentos - para algumas crianças, 

porém, o abrigo simboliza o aprisionamento, o que causa o desejo constante de 

fuga.  

Uma vez que foram destacadas para serem posta à observação, essas 

práticas de resistências agora podem ser compreendidas num corpo maior. Se 

considerarmos uma síntese desse percurso, em nossa incursão, primeiro 
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adentramos o espaço do abrigo institucional. Fomos ao encontro de práticas difusas, 

que tornam o cotidiano institucional imprevisível. Deparamo-nos com a agitação, 

grito, o calor, o movimento, a tensão, o atrito, a correria, o desaforo, o indecoro, 

sempre a chamar à atenção, a propor visibilidade máxima aos seus agentes, cujas 

práticas difusas e contínuas, são por eles generalizadamente denominadas de 

bagunça, sendo defendida em seus dizeres quando socializam os apreços, e 

posicionada como objeto de rechaço daqueles que não a apreciam.  

Percebendo-se num ambiente caracterizado pela justaposição de fatores 

perpassados pela ambiguidade – permanência/transitoriedade, proteção/vitimização, 

liberdade/coibição –, os adolescentes traduzem essas indefinições institucionais, em 

parte explicadas pela imprecisão que demarca o processo de transição institucional 

do paradigma irregular para o de proteção integral, a partir das referências que 

trazem de suas relações familiares, marcadas pela vitimização, quando delas 

esperavam a segurança e o conforto. E, assim, numa espécie de espelhamento, 

traduzem a realidade ambígua que ali encontram pelo termo falsidade. 

Não sendo percebida como verdadeira, a ambiência não proporciona a 

pertença, não institui o apego, não suscita o cuidado, passando a ser arena na qual 

a liberdade nos espaços interiores tende a compensar a coibição de acesso aos 

espaços exteriores, gerando diversificadas formas de resistência às normas 

institucionais, dentre as quais, a bagunça e a evasão. 

Sendo táticas de resistências, essas fabricações, no entanto, não se fazem 

sorrateiras, noturnas, mas afrontosas, declaradas e expostas à visibilidade máxima, 

uma vez que o cenário de suas realizações encontra-se numa penumbra maior, 

representada pela invisibilidade social na qual os seus agentes estão segregados. 

Daí que, tais ações, mesmo implicando diretamente a população imediata de 

cuidadores, dirigem-se a um auditório social mais amplo, sendo os modos 

encontrados pelos adolescentes para dizer pequenos “nãos” ao não histórico que 

lhes tem sido dado. 
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7 POR UMA PEDAGOGIA DO ENCONTRO NO DECURSO DO ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL  

 

 

Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser. 
Mas tenho que querer o que for. O êxito está em ter 
êxito, e não em ter condições de êxito. Condições de 
palácio tem qualquer terra larga, mas onde estará o 
palácio se não o fizerem ali? 

(Fernando Pessoa) 

 

Os discursos não estão prontos para serem acessados. Eles são construídos 

nas interações entre pesquisadores e pesquisados, o que nem sempre se dá num 

ambiente de imediata cooperação, como querem pressupor alguns setores da 

academia. Já dizia Lahire (2002, p. 79) que “as palavras não esperam (na cabeça ou 

na boca dos pesquisados) que um sociólogo venha a coletá-las”, requerendo, por 

vezes, do pesquisador, um esforço para operacionalizar um dispositivo 

desencadeador das experiências as quais se propõe a investigar.  

Assim, entre a aceitação dos colaboradores desta pesquisa e a participação 

compromissada com os objetivos do estudo entrecruza-se uma série de 

comportamentos que não nos dizendo explicitamente, “olha, não estamos nem aí 

para o que você veio fazer aqui”, mostra-nos parcialmente o jogo de relações que 

naquela ambiência se estabelecia, sendo tal jogo considerado um dado em si, uma 

vez que obstruía frontalmente qualquer esforço de diálogo.   

Interessa-nos aqui mostrar, no âmbito da ação, de que maneira se deu o 

processo pelo qual os adolescentes se apropriaram criativamente do espaço de 

produção audiovisual, percurso que passamos a denominar de pedagogia do 

encontro, uma vez que se inspira nos princípios dialógicos freireanos. Convém 

destacar os fatores contextuais em que se deu esse encontro, uma realidade distinta 

e instigante, em função do permanente estado de provisoriedade em que os 

adolescentes se encontram, e que, em nossa compreensão, demanda a 

consideração a três desafios distintos. 

Como instaurar um processo de formação considerando a incidência da 

bagunça como fator cultural continuamente reiterado entre os eventuais formandos? 

Como promover um encontro verdadeiro numa ambiência recorrentemente 

percebida sob o signo da falsidade? Como as evasões, enquanto táticas de 
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resistência à coibição do direito de ir e vir, poderiam estar sendo consideradas no 

processo de formação pretendido? 

Sabemos, com Freire (1987, p. 29), que “ninguém liberta ninguém, ninguém 

se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão”. Que é na interação que 

nos formamos e nos transformamos desde que estejamos abertos e livres para 

sermos impactados pelas ideias e sentimentos do outro e, igualmente, impactá-los 

com as nossas ideias e sentimentos, num processo que se propõe ao exercício 

pleno da comunicação. 

Segundo o autor, o diálogo é o encontro em que os homens se solidarizam 

em sua ação e reflexão endereçadas ao mundo, a ser transformado e humanizado 

e, por isso, não pode ser reduzido a um ato de depositar ideias de um sujeito no 

outro, nem tampouco ser a simples troca de ideias a serem consumidas em permuta.  

Nessa direção, o diálogo não é discussão aguerrida entre sujeitos, cuja 

verdade, longe de ser um ato de criação mútua, se impõe de modo unilateral de uns 

a outros. Para Freire (1987), são três os princípios que possibilitam a existência do 

diálogo entre os homens: o amor, a humildade e a fé.  

Do amor, diz o autor, espera-se um ato de coragem e compromisso com os 

homens, onde quer que eles estejam. “Como ato de valentia, não pode ser piegas; 

como ato de liberdade não pode ser pretexto para a manipulação, senão gerador de 

outros atos de liberdade. A não ser assim, não é amor” (ibid., p. 45). 

Por sua vez, da humildade exige-se a tarefa comum de saber agir, sem se 

fechar à contribuição do outro.  

 

Se alguém não é capaz de sentir-se e saber-se tão homem 
quanto os outros, é que lhe falta ainda muito que caminhar, 
para chegar ao lugar de encontro com eles. Neste lugar de 
encontro, não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos: 
há homens que, em comunhão, buscam saber mais (ibid., p. 
46). 

 

E, da fé, o que se espera é a convicção no poder de fazer e criar as 

circunstâncias para a transformação das condições concretas de alienação do 

homem, sem a qual, o diálogo “transforma-se, na melhor das hipóteses, em 

manipulação adocicadamente paternalista” (ibid.). 

 Postos em favor do pensamento crítico, esses princípios se dispõem como 

precondições ao diálogo, em quaisquer que sejam as condições sociohistóricas e 



174 
 

culturais. Nas palavras de Freire (1987, p. 47), “este é um pensar que percebe a 

realidade como um processo, que a capta em constante devenir e não como algo 

estático. Não se dicotomiza a si mesmo na ação. “Banha-se” permanentemente de 

temporalidade cujos riscos não teme”. 

Conforme compreendemos, ao fundar-se no amor, na humildade e na fé, o 

diálogo entre os homens se propõe a uma relação horizontal, em confiança mútua, 

voltado à superação dos riscos da temporalidade que se lhes apresentam nos 

contextos socioculturais do encontro e à busca de modos de transformação de si, do 

outro e da realidade, através da ação coletiva. 

Ao referir-se ao processo de sua gradual adesão à participação neste estudo, 

Beatriz, 13 anos, estabelece uma síntese exemplar e bastante reveladora da 

predisposição inicial dos adolescentes, configurando ainda um relato igualmente 

ilustrativo dos desafios que pouco a pouco foram por eles sendo superados, até se 

disporem sem defensivas na direção do encontro que ali propusemos.   

 

Você chegou com uma sandalinha rasteira, uma bermuda, uma 
camisa, com os cabelos todo bagunçado. E isso eu dizia: - 
Vixe, esse “veinho” vai dá de conta da gente? Mas só que, 
quando eu percebi, eu disse: - Ele num tá aqui pra brincar não. 
Ele tá aqui pra levar a gente a sério. Ele tá aqui para ver o 
nosso bem. Então, você começou a ir, não vou dizer que eu 
gostava do senhor porque eu não sentia muito amizade pelo 
senhor não. E eu também dizia: - Vixe, eu quero lá essa aula! - 
no começo. Mas só que eu vi que você tava lá para fazer o 
nosso bem, pra nos ajudar pra gente ser alguém na vida. 
Então, eu disse: - Ele tá aqui sério, então eu também vou fazer 
o curso sério. Então eu comecei a participar, comecei a me 
interessar mais, e hoje tô aqui (BEATRIZ, 13 anos). 

  

O percurso de adesão e comprometimento descrito pela adolescente se faz 

bastante significativo. Diante do estereótipo da fragilidade por ela percebido, cujo 

sentido figurativo remete à decepção judaica diante da frustrante aparência de 

vulnerabilidade do salvador prometido, forma-se o cenário da “crucificação” a ser 

levada adiante por uma “gente” indomável, impossível de “dar de conta”, cujo poder 

reside na capacidade de inventariar um manancial de astúcias que os tornavam 

impermeáveis, dentre elas, as praticas culturais ali comumente referida pelo termo 

bagunça. 

Contudo, de sua progressiva percepção de que havia ali algo de verdade, 

decorre a necessidade de corresponder à sinceridade percebida. Nesse percurso, a 
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fragilidade é ressignificada, revestindo-se de um novo estatuto, sendo agora 

percebida como a chave potencial de acesso às oportunidades que a vida lhe havia 

negado. Em outros termos, a fragilidade passa a ser concebida como potência 

favorável à caminhada para ser “alguém na vida”. Nesse processo, se dá, por parte 

da adolescente, o reconhecimento de que, para deixar de ser ninguém e deslocar-se 

do lugar de excluído da sociedade, lhe serão exigidas igual seriedade e participação. 

A síntese produzida pela adolescente descreve uma trajetória que se inicia 

pelo descrédito e desemboca na assunção de responsabilidades, ali representada 

pela sua abertura e adesão ao encontro proposto. Sintetizada assim, a descrição 

oculta os meandros, as fases, os tempos e contratemos que exigiram a tríade amor, 

humildade e fé, nos termos já definidos anteriormente, quando se trata da realização 

do legítimo diálogo entre os homens.  

Conforme havíamos previsto, os adolescentes ficaram de fato seduzidos com 

a oportunidade de manusear a tecnologia audiovisual. Contudo, nenhuma 

implicação mais efetiva eles demonstravam quando o assunto era a produção de 

narrativas autobiográficas, delas desviando-se numas vezes frontalmente, noutras 

de modo dissimulado, em desacordo com a negociação anteriormente com eles 

contratualizada, tão logo os onze participantes se dispuseram a realizar o estudo. 

Todas as tentativas de encaminhá-los rumo à produção desse tipo de 

narrativa foram por eles inicialmente rejeitadas através de ironias e demonstrações 

de indiferença. Decidimos manter o assunto em suspensão e focar a atenção nas 

atividades de ensino e aprendizagem técnica audiovisual.  

Foi um tempo de “bagunça”, termo pelo qual tomamos aqui igual liberdade de 

utilizar, para traduzir o comportamento por eles assumido nos limites do espaço 

destinado à realização do trabalho. Inquietude e interrupções constantes; conversas 

paralelas e atritos verbais e físicos; risadas gratuitas, histriônicas e que logo 

contaminavam os demais integrantes; descuido com os equipamentos, alguns 

eventualmente postos como armas em seus embates físicos; entradas e saídas 

abruptas do local de realização do trabalho; indiferença às tentativas de explicação; 

pedidos de repetições de pontos abordados, tomados posteriormente como objetos 

de escárnio a quem havia solicitado a repetição. Em suas linguagens corporais, a 

recorrência expressiva de estirar o dedo obscenamente para a câmara a cada vez 

que frente a elas eles se exibiam e, por parte das meninas, eventualmente, 

encenações de sexo oral. 
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À atitude dos adolescentes, somavam-se problemas estruturais do abrigo, 

dentre eles, ausência de um espaço físico reservado a atividades de cunho didático 

e pedagógico; desconfiança dos educadores pelo trabalho que ali se desenvolvia; 

descrença em si dos adolescentes, visivelmente reforçada pelos educadores; 

ambiência hostil entre educadores e adolescentes, baseada numa relação de 

acusação e defesa; degradação generalizada do ambiente físico, refletindo a 

ausência do Estado. 

Decorridas as duas primeiras semanas de oficina, perguntávamos até quando 

os adolescentes iriam continuar nos testando, pois, para nós, era isso o que ali 

ocorria. Nesse ínterim, evidentemente o desalento prenunciou-se, sobretudo diante 

da solidão. Por parte dos educadores sociais do abrigo, o que percebíamos era uma 

atitude de expectativa. Ao entreolharem-se, mais pareciam fazer apostas silenciosas 

para ver quem acertaria o tempo de nossa resistência àquela exposição que, quase 

sempre, nos sugava inteiramente as energias. 

Nesse processo, voltamo-nos para dentro de nós. Necessitávamos 

aprofundar um conhecimento de si, diante das múltiplas confrontações que ali se 

processavam. Segundo Josso (2010), esse processo se bifurca em duas alternativas 

que ora se excluem, ora se atraem. Por uma dessas vias, poderíamos aprender algo 

de nós, a partir do olhar que os adolescentes nos lançavam. Por outra, diante de 

experiências dolorosas e de ameaças desvalorizantes e passíveis de destruição de 

nossa integridade, poderíamos recorrer ao questionamento de aspectos identitários, 

uma busca que carecia da (re)organização de nossa maneira de pensar a nós 

naquele meio humano e natural. De acordo com a autora: 

 

Nessa busca, procuramos encontrar o nosso lugar nos 
diferentes agrupamentos humanos, de maior ou menor 
dimensão, para uma duração que antecipadamente sabemos 
ser efêmera ou que desejamos ser duradoura, no seio dos 
quais temos uma presença mais ou menos ativa em relação às 
funções ou às tarefas desse grupo (JOSSO, 2010, p. 123). 

   

 Como estávamos, de fato, vendo aqueles adolescentes? Em sua 

fenomenologia do olhar, Bosi (1995) nos explica que há um ver por ver, sem o ato 

intencional de olhar, e há um ver como resultado obtido a partir de um olhar ativo. 

Nesse sentido, ver por ver não seria o mesmo que ver depois de olhar. A diferença é 
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que nesta última modalidade estariam os sentidos daquilo que buscávamos e o que 

intentávamos captar.  

Nessa perspectiva, indagávamo-nos, em nossos esforços reflexivos, se 

estaríamos persistindo em olhar para aquela gente esperando ver nelas as figuras 

estereotipadas de uma pedagogia idealizada pelas metáforas que compreendem a 

infância, a adolescência e a juventude como massinhas moles e maleáveis, 

dispostas à modelagem, quem sabe até gratas por estarmos ali.  

Não sendo fácil, o enfrentamento honesto dessa questão se fez necessária, 

porque certamente ela nos levaria a perguntarmo-nos, decorrentemente, como 

estávamos nos vendo naquela situação e a compor um autoretrato despido de 

qualquer complacência. 

Afinal, o que esperávamos? Nenhuma surpresa havia naquele 

comportamento indisciplinar, afrontoso e desrespeitoso, já diagnosticado nos 

movimentos exploratórios antecedentes.  

A questão nos parecia ser, primeiramente, se as imagens e representações 

pelas quais costumávamos ver os adolescentes, quando investiam aquele tipo de 

comportamento na direção dos outros, assumiam agora um colorido diferenciado 

quando passamos a ser o alvo da indisciplina, da afronta e do desrespeito deles. E 

se, decorrentemente, aquela condição estava-nos impedindo de vê-los como 

realmente eram, ou seja, como pessoas que a vida havia endurecido precocemente, 

e, que, agindo daquela forma, nos solicitavam que nos emparelhássemos à 

realidade por eles ali vivenciada. 

Nesse processo, a angústia, a solidão e o desalento persistiam. O que fazer? 

Como nos aproximar de suas trajetórias reais para poder melhor compreender 

aqueles movimentos de indisciplina, de afronta, de bagunça? Parecia evidente que 

eles não haviam desistido de nós, pois lá estavam, a cada encontro, no espaço 

improvisado para a realização dos trabalhos.  

Não obstante essas presenças, nenhuma simpatia era expressa quando 

buscávamos com eles estabelecer um diálogo, permanecendo as nossas interações 

mais profícuas em torno das atividades didático-pedagógicas concernentes aos 

conhecimentos técnicos constitutivos da oficina de vídeo. Quando se tratavam das 

dimensões de nossos interesses de acompanhá-los em processos de reflexão, eles 

permaneciam impermeáveis. 
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Não obstante, no decurso do processo reflexivo que nos levou a indagarmo-

nos como os estávamos vendo, para vermo-nos no olhar que a eles dedicávamos, 

percebemo-nos mais impermeáveis em relação a eles do que eles em relação a nós.  

Ao não corresponderem às nossas expectativas, aliás, muito pelo contrário, 

ao subverterem o espaço que até então idealizávamos quase que à semelhança da 

tradicional tipologia da classe escolar, o que os adolescentes estavam fazendo era 

se mostrar na plenitude expressiva de suas singularidades. Como bem disse Beatriz: 

“Não vou dizer que eu gostava do senhor porque eu não sentia muito amizade pelo 

senhor não. E eu também dizia: - Vixe, eu quero lá essa aula! - no começo”. 

E quanto a nós? Evidentemente já havíamos para eles nos revelado naquilo 

que institucionalmente compunha o perfil de alguém que se dispunha a realizar uma 

tarefa educativa com eles e que, decorrentemente, nenhum julgamento moral havia 

expressado sobre quaisquer de suas atitudes, cientes de nossa dupla representação 

de pesquisador-formador.  

Mas, para além do papel institucional representado pelo ator, quais 

singularidades, subjetividades e pessoalidades haviam sido, de alguma forma, por 

nós projetadas no decurso das eventuais propostas de diálogo com os 

adolescentes? Que espécie de emparelhamento havíamos sido capazes de com 

eles construir, se até então agíamos, numas situações, como professor das 

tecnologias ali aportadas e, em outras, como coletor dos dados que eles 

eventualmente pudessem nos fornecer? Por quais estratégias poderíamos com eles 

constituir os vínculos necessários ao diálogo, incidindo, assim, em ações que, para 

além da calma que ali exercitávamos, pudessem ser por eles percebidas como 

estima, crença e consideração? 

Diante da percepção de que estávamos atuando num misto de tolerância e 

paciência, tomadas como atitudes capazes de administrar um suposto tempo de 

espera, até que eles decidissem corresponder às nossas expectativas, concluímos 

que, contrariamente ao encontro que nós mesmos os propusemos, mantínhamos 

deles uma distância que aqui chamaremos de professoral, não nos deixando banhar 

nos riscos da temporalidade, conforme ela ali se nos apresentava. 

Surpreendentemente, tal percepção nos trouxe certo conforto. Ao menos foi 

possível constituir algum diagnóstico e dele partir, consagrando agora os esforços 

em torno de algumas competências de base, dentre elas, o exercício da criatividade 

e da comunicação, diante das dificuldades que se interpunham. Nessa direção, a 
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busca do apoio aos saberes constituídos e às explicações parciais que tínhamos de 

nosso ser-no-mundo, fez-se mais uma vez percurso incontornável. 

 

Fundados na “razão” e por vezes no direito, quando sustentam 
práticas institucionais ou profissionais, esses saberes, são, 
pois, considerados como referências fiáveis e indispensáveis 
para uma evolução “objetiva”, para uma prática “eficaz” ou para 
um “comportamento adequado”. Eles constituem uma espécie 
de cofre de tesouros onde se pensa poder descobrir, à medida 
das necessidades, as ideias, as instruções de uso, as receitas 
que nos ajudarão a sair de um mau caminho ou a melhorar 
uma das dimensões do nosso saber-viver. (JOSSO, 2010, p. 
125-126). 

 
 

Nesse contexto de busca e inquietações, recorremos às orientações de 

Alarcão (2003, p. 41), quando a autora nos fala “na capacidade de pensamento e 

reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como mero reprodutor de 

ideias e práticas que lhes são exteriores”. Para a autora, nas situações incertas e 

imprevistas, o profissional, a partir de suas potencialidades reflexivas, poderá atuar 

de forma situada e reativa, evidenciando uma sensibilidade quase artística aos 

índices, manifestos ou implícitos, na situação em presença.  

Ao analisarmos o comportamento abusivo e impertinente dos adolescentes, 

concluímos que, mesmo seduzidos pela oportunidade de acesso aos equipamentos 

audiovisuais, para eles, era, sobretudo, mais confortável, estender àquele espaço de 

formação os comportamentos que já lhes eram familiares nos modos de mais 

amplamente habitar o espaço do abrigo.  

Ao habitar o abrigo com base no descrédito, nas práticas de bagunça e nas 

incessantes articulações para a fuga, os adolescentes haviam se constituído uma 

“fachada”, nos termos de Goffman (1985, p. 28), pela qual, no decurso da presença 

contínua diante de seus pares, haviam assumido como parte de seus desempenhos, 

portanto, como equipamento expressivo frente à necessidade de aceitação no 

grupo. E, assim, revelava-se extremamente difícil para eles o legítimo exercício da 

pronúncia de si diante de seus pares de acolhimento.  

A dificuldade estava em destituir-se dessas fachadas, dispondo camadas de 

si que eventualmente poderiam lhes enfraquecer as representações já assumidas, 

no contexto de uma idealização cuja respeitabilidade se fazia pela capacidade da 

contínua demarcação de espaços. Nesse sentido, lembremos que, mesmo se 
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dispondo a falar de si, antes de qualquer indagação a ela dirigida no decurso da 

entrevista, Beatriz, 13 anos, havia advertido que “é para fazer todas as perguntas, 

viu, não é porque eu sou pequena que vai deixar de fazer, não?”. Ou seja, se antes 

não havia a disposição da adolescente para revelar o eu subjetivo que se escondia 

sob a fachada do seu eu socializado, agora que se decidira, ela exigia tratamento 

igual ao supostamente dedicado àqueles que antes dela haviam feito igual 

movimento de adesão, aportando ali a permanente atitude de demarcação de 

espaços. 

A percepção dessas dificuldades nos levou a sugerir uma série de tentativas 

que se nos puséssemos a todos em construção de diálogos. Tais sugestões advêm 

de um lugar de liderança assumido nesse que-fazer dialógico, que, nas condições 

de dispersão percebidas, carecia da ação criativa que conduzisse a processos de 

coparticipação, coautoria, cooperação, coinvestimentos. Para Freire (1987, p. 96), “a 

colaboração, como característica da ação dialógica, que não pode dar-se a não ser 

entre sujeitos, ainda que tenham níveis distintos de função, portanto, de 

responsabilidade, somente pode realizar-se na comunicação”. 

A partir desse aporte filosófico da educação dialógica, propomos a realização 

de um programa audiovisual denominado “Diálogos Possíveis”. A ideia era que os 

adolescentes se envolvessem em processos de conversação, a partir de questões 

por eles próprios formuladas. De modo lúdico, dispomos uma câmara portátil para 

cada um dos quatro adolescentes que, para nossa grata surpresa, aceitaram compor 

o grupo participante, de modo que cada um deles passasse a elaborar uma questão 

propulsora do diálogo, e, ao fazê-lo, apontava a câmara para aquele do qual 

esperava algum retorno à sua indagação. 

Posta dessa forma, a atividade conquistou adesão suficiente para a formação 

de um único grupo, pouco seduzindo os demais. Mesmo assim, dos resultados 

alcançados pela iniciativa adveio à confirmação da dificuldade deles de estabelecer 

um diálogo entre si, valendo a experiência realizada tanto pelos assuntos abordados 

quanto pelo parco envolvimento em responder às questões abordadas.  

Em tempo, ao eventual argumento de que o fator presença da tecnologia 

poderia se constituir elemento inibidor daquele processo, a contestação advém da 

naturalidade pela qual outras modalidades de expressão eram por eles 

materializadas diante das câmeras, conforme estaremos nos declinando adiante.  
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Gabriela: A palavra é doença. Fale alguma coisa sobre 
doença. Marta: (Silêncio) - Gabriela: O que você acha, assim, 
sobre esses moradores de rua? Marta: (ri timidamente) – 
Gabriela: Sobre Casa de Passagem? – Marta: (silêncio). 
Gabriela: Como é a Casa I? – Marta: A Casa I é bom – 
Gabriela: O que levou você a ir pra lá? – Marta: Porque eu 
tenho um filho de um ano e onze meses. Gabriela: Como é o 
nome dele? – Marta: João Paulo – Gabriela: Você tem contato 
com a sua família? – Marta: Não – Gabriela: Mas, gostaria de 
ter? – Marta: Queria, mas não tenho! – Gabriela: Por que você 
não procura? – Marta (Silêncio) 

 
João: O que é educação? – Joana (após um longo silêncio): É 
bom, né, a pessoa educada? Respeita o outro. Vem da mãe e 
do pai. Fala bom dia, boa tarde. Ah, sei lá! 

 
Helena: O que é o amor? – Marta: Quero falar não – João: 
(Balança a cabeça negativamente) – Joana: Nada não 
(devolvendo a questão para Helena) O que é o amor? – 
Helena: O amor, o amor? Olhe o que é o amor (levanta-se, 
dirige-se ao pequeno jardim de inverno e dá uma acintosa 
cuspida). 

 
Joana: O que é amizade pra você? Helena: Vixe, amizade pra 
mim é... Pra mim amizade não existe. Minha amiga é, assim, 
só a minha mãe. Então, amizade é isso, e também, é... Uma 
pessoa gostar de outra, mas... Sei não explicar o que é 
amizade. Me pergunte o que é o amor que eu sei. Joana: O 
que é o amor? Helena: O amor pra mim é tudo porque sem o 
amor a gente não pode viver. Pode ser amor entre dois irmãos, 
dois primos, entre um homem e uma mulher. E amor pra mim 
não é traição não. Amor pra mim é sinceridade, é cuidar, 
porque quem ama cuida. Quando é sincero, o amor é lindo.  

 
Joana: O que é amizade? João: Amizade é uma pessoa que a 
pessoa possa confiar. Amizade é isso – Joana: E amor? – 
João: Amor é a pessoa que ama – Joana: Por que ama? – 
João: Porque se apaixona fácil. – Joana: O que é confiança? É 
uma coisa... É uma pessoa que a pessoa confia mais. A 
pessoa de mais confiança. – Joana: O que é a Casa de 
Passagem? – João: é um abrigo que recolhe adolescente que 
vive na rua.    

 
 

 Relativamente aos núcleos temáticos estruturantes das questões formuladas 

– doença, moradores de rua, Casa de Passagem, educação, amor, amizade, 

sinceridade, confiança e cuidado – e considerando o contexto de produção desses 

discursos, como compreender o efeito dos sentidos neles existentes, de modo a 

escutar outros sentidos que certamente por eles perpassavam? 

Diante do persistente silêncio de sua interlocutora, o que fez Gabriela 

estabelecer uma sequencialidade para os termos doença, moradores de rua e Casa 
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de Passagem? Veríamos, adiante, em momento de configuração narrativa, que se 

tratava de elementos pontuais constituintes da história singular da adolescente, e 

que, naquela ocasião, foram trazidos para o exercício, remetendo-nos à fase de 

prefiguração narrativa, quando os elementos que se constituem pilares de nossas 

narrativas estão a povoar o nosso espaço interior, coerentes com o enredo da 

história que estamos a protagonizar na vida prática. 

 

Minha mãe, ela toma remédio controlado... Pode falar, né, tio? 
Ela toma remédio controlado! Assim, “Voltil”, “Diazepan”, ela 
toma esses remédios. [...] Assim, com uns doze anos, eu 
comecei a andar com gente diferente... Aí, usei a maconha. 
Fumei a maconha! Aí quando foi com uns tempos, que eu 
completei treze anos, na faixa, ai usei a cocaína. Com uns 
tempos de novo, usei o... peste do Crack. Aí eu deixei de vez. 
Que eu disse: - Não, cheguei ao fundo do poço. Já, sim, dormi 
na rua. Já dormi na rua, já apanhei de polícia, já passei muitas 
situações em minha vida (GABRIELA, 15 anos). 

 
Esta correlação, estabelecida a posteriori, destaca a necessidade da escuta 

sensível nessas ambiências. Sem os devidos canais de expressão para que ponham 

em diálogo as questões que mais os afligem, uma vez que as interações prevalentes 

no abrigo tomam por base a incorporação de comportamentos que os integre a partir 

do investimento no caos diário, os adolescentes, frente às oportunidades de diálogo, 

põem em cena os temas que demarcam pontualmente as suas histórias de vida, 

sejam eles de caráter singular ou coletivo. 

Nessa segunda perspectiva, se focalizarmos as recorrências dispostas no 

decurso da participação dos demais integrantes do quadro proposto, concluiremos 

que, nas circunstâncias de uma ambiência hegemonicamente percebida pelo alto 

teor de falsidade dos relacionamentos entre os seus acolhidos, tornam-se bastantes 

significativos os insistentes volteios em torno dos temas amor, confiança, amizade, 

sinceridade e cuidado.  

Por que persistentemente eles puseram em destaque o tema amor se, 

paradoxalmente, era visível a dificuldade em falar desse sentimento? Pensando em 

termos de atendimento personalizado, haveria um sintoma psicopatológico a ser 

esclarecido no caso da adolescente que se dispõe a discorrer sobre o tema amor, e, 

quando o faz, primeiramente encena uma sequência de extremo escárnio, para, logo 

a seguir, demonstrar o quanto valoriza tal sentimento? Ou tratar-se-ia apenas das 

intempestivas mudanças de humor atribuídas a essa fase da vida? Ou, ainda, uma 
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forma de representar o que dela se espera naquele contexto, para, em seguida, 

mostrar-se mais solidária com a persistência do tema no grupo ali formado? 

Quanto aos conceitos de confiança e amizade, por que, de modo pragmático, 

as suas respectivas definições se materializaram como ação concreta a ser 

encarnada ou atribuída a pessoas, ao invés de formulações abstratas, mesmo que 

em níveis primários? E a educação, sendo uma “coisa boa” envolvendo o respeito, 

ao sê-la atribuída à influência do pai e da mãe, teria, no contexto dos controversos 

históricos familiares dos acolhidos, um esforço explicativo para o desrespeito que ali 

imperava? Ou seja, se a gênese da “boa” educação está na relação com os pais, 

como eles poderiam ser educados, frente às trajetórias que caracterizam seus 

históricos familiares? 

Não tendo sido possível a repetição do quadro “Diálogos Possíveis” com os 

demais adolescentes, que o rejeitaram cabalmente, ficara como resultado da 

experiência as frestas pelas quais passamos a vislumbrar o empenho pelo qual os 

adolescentes se esforçaram para discorrer sobre temas por eles mesmo eleitos.  

Uma vez destacados do grupo maior, foi possível, entre eles, o ensaio de um 

diálogo em torno de temáticas por eles espontaneamente formuladas, o que revela, 

por parte deles, o interesse pela compreensão do processo de construção de suas 

subjetividades em bases e alternativas que se contrapusessem, de modo 

antagônico, aos elementos comumente dispostos nas relações cotidianas que ali se 

estabelecem.  

Assim, ao elegerem aqueles temas, pareciam sondar uns nos outros se 

haveria espaços entre eles para o amor em lugar do desamor, a amizade ao invés 

da inimizade, a confiança como substituta da falsidade, a educação no lugar do 

desrespeito. Nas palavras de Alarcão (2003, p. 44): 

 

Se a capacidade reflexiva é inata no ser humano, ela necessita 
de contextos que favoreçam o seu desenvolvimento, contextos 
de liberdade e responsabilidade. É repetidamente afirmada, 
nos estudos em que o fator da reflexão é tido em consideração, 
a dificuldade que os participantes revelam em por em acção os 
mecanismos reflexivos, sejam eles crianças, adolescentes ou 
adultos.  

  

Não tendo sido possível reeditar o quadro “Diálogos Possíveis”, por falta de 

novos voluntários e dispersão daqueles que dele participaram, o investimento 
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dialógico ali iniciado fez geminar os frutos da continuidade daquele encontro, só que 

em outros parâmetros expressivos, dessa vez aportando ao espaço de criação 

audiovisual a dimensão simbólica da linguagem musical. A iniciativa partiu de uma 

das integrantes do quadro “Diálogos Possíveis”, Helena, 15 anos, que, 

acompanhada de André, 12 anos, e dizendo-se compositores, solicitam a produção 

audiovisual da interpretação de uma música por eles composta.  

A dupla atendia pelos codinomes Michael – Helena é assumidamente 

homossexual - e Michaelzinho, ambos escolhidos em homenagem ao cantor pop 

Michael Jackson. Eis um trecho da canção.  

 

Faz mais de uma semana que eu não te vejo/Eu não consigo 
mais dormir direito/Porque você não está aqui, bem pertinho de 
mim/Pra “mim” se proteger e quando eu acordar eu encontrar 
você/Valeu por você existir, eu quero você pra mim/Prometo de 
amar e respeitar/Amor eterno vou te dar/Eu vou com você até o 
fim (HELENA, 15 anos – ANDRÉ, 12 anos). 

 

A música “I´m yours” – “Eu sou seu” -, do cantor pop Jason Mraz, já havia 

sido alvo de versão no idioma português, pelo cantor baiano de codinome Tomate, 

com o título “Cuida de Mim”. Agora, através da dupla Michael e Michaelzinho, a 

composição assume nova versão, através da qual eles falam de saudade, amor, 

proteção e fidelidade. 

De acordo com Weller (2011), nos últimos anos, e de forma cada vez mais 

intensa, os jovens vêm lançando mão da dimensão simbólica como a principal e 

mais visível forma de expressão de seus comportamentos e atitudes, pelos quais se 

posicionam diante de si mesmos e da sociedade.  

Sendo este fenômeno visível nos mais diversos espaços de agregação 

juvenil, através da música, da dança e do teatro, dentre outras formas artísticas, é, 

através da música e, eventualmente, da dança, que os adolescentes abrigados se 

destacam expressivamente em meio à bagunça generalizada, da qual a música, em 

especial, se constitui o elemento principal da poluição sonora. 

Nesse contexto cultural, a música surge como um espaço privilegiado, a partir 

do qual os adolescentes demarcam uma identidade juvenil, assumindo um papel de 

protagonistas, atuando de alguma forma sobre o seu meio e construindo um olhar 

próprio sobre si e o mundo que o acolhe. Nessa perspectiva, qual a importância 

dada às práxis artísticas, em geral, e à musical, em especial, nesses contextos de 
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acolhimento? Que orientações ou visões de mundo emergem dessas práticas? Qual 

a função dos praticantes dessas artes nesses contextos? 

Ao assinalar a expressividade cultural juvenil no abrigo observado, através da 

música, interessa sinalizar as leituras possíveis desse modo de expressão, uma vez 

que se percebe nele um campo de negociações, elaborações e reelaborações, a 

depender dos engajamentos e dos lugares por onde os adolescentes estiveram ou 

estejam circulando como sujeitos sociohistóricos. Nesse sentido, o que 

compreendemos é que a expressividade musical dos adolescentes torna-se um 

terreno pleno de cruzamentos de ideias e interesses distintos, sendo os conflitos, as 

tensões e os embates de forças aplacados, sendo substituídos parcialmente pela 

colaboração e apoio mútuos.  

Óbvias, mas negligenciadas, essas questões carecem ser exaustivamente 

levantadas e discutidas nos contextos de acolhimento institucional, diante da 

incidência dessas formas de expressão que ali se manifestam. Nessa direção, 

apontamos o terreno cultural como profícuo nesses contextos de atendimento à 

adolescência, uma vez que se trata da forma privilegiada pela qual os adolescentes 

interagem e põem em trégua o estado intermitente de atritos, fricções e rixas que 

generalizadamente instauram a ambiência de bagunça no cotidiano de seus 

acolhimentos institucionais.  

Após a apresentação da dupla Michael e Michaelzinho, mesmo não sendo, 

como estes, compositores, os demais adolescentes solicitam tratamento 

semelhante, passando a interpretar as músicas de suas preferências diante das 

câmaras. Depois que cantavam, os púnhamos a assistir a si próprios, não mais 

apenas naquele tipo de atividade, mas em variadas formas de registros audiovisuais, 

iniciando, assim, com eles, os primeiros contornos da atividade reflexiva que ali nos 

propusemos a aportar. 

Contabilizadas apenas no decurso dos dois encontros seguintes, foram 

realizadas quatro apresentações em duplas e dezesseis individuais. Muito embora, 

aquelas cantorias e o clima de excitação que elas trouxeram ao espaço da oficina 

audiovisual guardassem semelhanças com a bagunça anterior ou apenas à reedição 

de nova forma de subversão, víamos ali, a possibilidade do encontro tão perseguido 

e nele investimos. Num esforço de teorização do trajeto que nos conduziram - 

pesquisador e pesquisados -, até ali, recorremos à metáfora “os pescadores e o 

turbilhão”, de Norbert Elias (1998).  
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Com base em conto de Edgar Alan Poe (1809 – 1849), aquele autor fala do 

autocontrole necessário ao pesquisador, que deve acalmar-se frente ao naufrágio 

iminente em campos de estudos que se lhe apresentam caóticos. A metáfora 

descreve a desventura de dois irmãos pescadores que, na certeza de serem 

tragados por um redemoinho, têm atitudes diferenciadas. O que se salva mantem 

atenção crítica o suficiente para perceber as regularidades no entorno de si, 

traduzidas pela identificação dos objetos flutuantes que o fariam sobreviver.  

Tal analogia refletia cabalmente a realidade por nós até então vivenciada 

naquele abrigo institucional, uma vez que estivemos completamente à deriva, ao 

sabor dos ventos soprados pelos adolescentes, cujas direções não se coadunavam 

com os objetivos originalmente estabelecidos para a realização do estudo. Assim 

como o pescador que conseguira salvar-se, exercitamos a calma e a prática de uma 

“escuta sensível”, para descobrir os modos de “surfar” por entre as “ondas”, 

“marolas” e “tsunamis” que continuamente se nos apresentavam, e assim encontrar 

a “isca”, a partir da qual fisgaríamos os adolescentes para a nossa proposta de 

trabalho. 

A partir das gravações audiovisuais das cantorias, e, subsequentemente, da 

assistência às próprias performances, os adolescentes pareciam finalmente 

compreender ou, de outra forma, perceber algum sentido para aquilo que ali nos 

propúnhamos com eles a realizar e, então, finalmente, passaram a corresponder de 

modo mais colaborativo às demais propostas a eles dirigidas.  

Nessa direção, passamos a analisar a série de cantorias postas em registro 

pelos adolescentes. Parafraseando Bosi (1995), o que haveria ali para ver, depois 

de olharmos? Pouco a pouco, algumas recorrências foram emergindo e fomos 

percebendo haver, ali, uma representação das táticas pelas quais os adolescentes 

lutavam para dar sentido às suas vidas naquele contexto. Naquelas manifestações 

culturais, através da música, havia uma fonte fecunda e reveladora de uma imagem, 

quem sabe até mais real, das vivências dos adolescentes naqueles espaços e 

tempos da vida.  

Nas músicas, e através delas, os adolescentes tanto se viam, quanto 

contavam a si próprios, pois havia ali uma forma de representação do mundo, e, 

mais que isso, um modo de resistência às “situações-limites” lhes destinadas pela 

sociedade da exclusão. 
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Uma primeira mirada torna visível o estilo romântico e fantasioso, 

preferencialmente das adolescentes, em oposição ao estilo realista e politizado dos 

adolescentes, indicando haver nessas escolhas uma questão de gênero a ser 

considerada nas eventuais interações arte-educativas com esses sujeitos. 

 

Minha história de amor com você/Amor de cinema e TV/Com 
ninguém mais pode acontecer/Paixão assim ninguém viu/Na 
história nunca existiu/Uma sintonia perfeita, sem medo de 
amar/Cumplicidade no ar/Eu só queria dizer que meu amor por 
você/É muito mais do que a soma das gotas do mar/Como 
escrever num papel o que não cabe no céu?/Porque não dá pra 
explicar tamanha força de amar (HELENA, 15 anos/BEATRIZ, 
12 anos). 
 
 
Você me beija a boca/E eu te deixo louca/Me chama de 
amorzinho e eu digo benzinho, eu amo você/Se eu te vejo sem 
roupa, me sinto fera solta/A gente faz loucuras é um mar de 
doçura é o nosso prazer/A gente faz loucuras é um mar de 
doçura é o nosso prazer/Deixe eu te dar amor/Deixe dá 
prazer/Você é tudo que eu quis, eu sou muito feliz vivendo com 
você/O que a gente plantou/A gente vai colher/Você me realiza, 
eu te realizo com o meu prazer (GABRIELA, 15 anos). 
 

As canções interpretadas pelas meninas falam de amor, paixão, traição, 

reconciliação, entrega, aceitação, saudade, fantasia, cumplicidade e sensualidade.  

 

Choro só em pensar o amiguinho que eu conheci/numa tarde 
de sol, com um balde, água e sabão/Com a flanela na mão, no 
sinal vermelho/Senhor roupa suja e de pés no chão/Todo dia, 
toda hora, ele tava alí/Não tinha pai, não tinha mãe, ele me 
falou:- Minha casa é a rua, eu durmo nas praças. Após me 
servir, chorando, me pediu:- Senhor, um trocado, por favor! 
Chorando, suplicou: - Vivo nas ruas há muito tempo, comendo 
o pão que o diabo amassou/o meu sonho é ir à escola, não 
lavar carros e nem cheirar cola e na minha solidão é o meu 
desabafo. As drogas me dominam, não consigo fugir/O povo 
passa e eu às vezes na praça, sugando aquela cola que não 
tem valor/Sou filho do mundo jogado ao nada/Feito poeira na 
estrada/Feito poeira na estrada/Feito poeira na estrada/Feito 
poeira na estrada (DANILO, 14 anos). 
 
 
Bateu a saudade dos irmãos no sofrimento/Ai como eu queria 
visitar vocês lá dentro/Fazer uma visita, dá um alô, trocar uns 
papo/E lembrar como era bom os tempos do passado.../Pra 
que os irmãos sobreviva no sofrimento/Uma visita pra quem 
não sabe é demais lá dentro/Só quem tá lá dentro é que sabe 
como é! Lá agente vê as amizades, quem é e quem não é! Tá 
ligado amigo, eu vou mandar um papo reto/É melhor ficar 
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ligado e fechar com o certo/Se der um vacilo é cobrado em 
segundo/E se vacilar no bonde vai virar estrumo/Porque na 
cadeia o bagulho fica doido/Eu já vi manos morrerem e outros 
ficar louco/Porque na cadeia o sofrimento é a vera/Bateu o 
castelo e eu me lembro da favela/A saudade bate forte e no 
funk eu me expresso. (LUIZ, 17 anos). 

 

As canções interpretadas pelos meninos falam de experiências de rualização, 

drogadição, abandono, evasão escolar, tráfico, violência, assassinato, exploração 

infantil e prisão. 

Para além das questões de gênero, passíveis de elucidar a escolha das 

poesias musicais enquanto uma das manifestações expressivas mais presentes no 

cotidiano do abrigo, interessa aqui destacar as possibilidades que essas táticas 

artísticas são pelos adolescentes dispostas como forma de falar de suas 

experiências de vida, da relação com o outro, de suas próprias paixões, dos 

movimentos de sua alma, ao utilizar as vozes que não são as suas para falar o que 

pensam e sentem, protagonizando a ação de fazer-se ouvir. 

Trazidas como ecos das experiências cotidianas pelas quais eles se 

socializam, os versos das composições escolhidas encrustam-se às histórias de 

suas vidas, mas igualmente as de seus pares de acolhimentos, mediando, entre 

eles, um sentimento de pertença que os colocam em movimentos de aproximação e 

encontros, como bem passamos a perceber pela constituição das duplas e pela 

expressão rítmica harmoniosa de seus cantos e seus movimentos corporais durante 

suas performances musicais, indicando que tais atividades haviam se submetido a 

ensaios e ao aprimoramento, antes de aportar no espaço por eles agora alçados a 

lugar privilegiado daquelas manifestações. 

Enquanto as meninas traziam em seus repertórios referências ao universo 

afetivo, transbordante de sedução, os meninos aportam em suas escolhas o 

universo da violência, rupturas familiares, preconceito, hostilidade, mas também de 

solidariedade nos espaços de exclusão e marginalidade. Como integrantes de um 

espaço que se institui pela provisoriedade das relações, o compartilhamento desses 

repertórios se apresentam como veículos de narrativas comuns, gerando um 

potencial criativo, mas, sobretudo, de comunicação e compartilhamento de ordem 

cultural. 

Nesse sentido, compreendemos que o investimento nesses modos de 

expressão dos adolescentes, em contextos de acolhimento institucional, potencializa 
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a constituição de relações inter-pares menos conflituosas, minimizando o sofrimento 

advindo dos vínculos esgarçados ou perdidos com os familiares, ao aportar, nesses 

contextos, experiências conjuntivas pela via musical e artística, conduzindo ao 

fortalecimento do espírito de coletividade, uma vez que se trata, por parte dos 

adolescentes, tanto formas de expressão quanto táticas que os possibilitam superar 

a exclusão a que estão destinados. 

  

Eu queria registrar aqui, que... vai tá gravado aqui, né? Que um 
dia eu vou tá em cima de um palco, cantando... E eu quero ver 
esse vídeo... Vou tá cantando... E lá em cima, eu vou botar pra 
todo mundo ver a minha entrevista. Um dia vocês vão ver... 
Todos vocês vão ver... Eu, lá em cima... Eu vou cantar... Eu 
vou conseguir! Quem acredita, sempre alcança. Só isso. 
(HELENA, 15 anos). 

 
 

Pesquisador: Assim, como é que você pensa que vai ser? 
Porque você hoje diz que rouba pra o negócio do pó (cocaína), 
né? Mas, será que você não teria outra forma de ganhar 
dinheiro, mesmo que seja pra sustentar esse vício? Um 
trabalho, sei lá, alguma coisa? Estudar pra arranjar um 
trabalho, coisa assim? - Iran (15 anos): Posso, mas quem é 
que vai dar trabalho a eu? - Pesquisador: É? Mas, você sabe 
fazer o que? - Iran: Sei cantar... 

  
Eu queria ser ou uma dançarina... Tenho três profissões pra 
ser. Ou uma dançarina... Ou uma assistente social... Ou então 
uma cantora... Porque eu tenho uma voz! Sim, e já também 
escolhi ser modelo. Eu tô mais pra modelo, que eu acho bonito. 
Tem gente que diz que eu combino, que eu sou magrinha. 
(GABRIELA 15 anos). 

 
Antes da apresentação: Alô, galera, meu nome é Michael 
(HELENA, 12 anos). Meu nome é Michaelzinho (ANDRÉ, 12 
anos). A gente veio mostrar a música nova da gente, que a 
gente fez de coração. Pra vocês (HELENA, 15 anos). Após a 
apresentação: Obrigado, galera. De coração! (HELENA, 15 
anos). 
 
André (12 anos) (antes de iniciar a apresentação): Oi, meu 
nome é Michaelzinho. Eu vou apresentar uma música que eu 
mesmo fiz pra vocês. (Após o término da cantoria): Valeu 
pessoal. De coração!  

 

 Nas aspirações profissionais expressas pelos adolescentes em torno da 

atividade artística ligada à música, observa-se a percepção das possibilidades de 

um arranjo entre práticas, valores e representações, que se volta potencialmente 

para as possibilidades de superação dos constrangimentos por eles vivenciados na 
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forma de uma “volta por cima”. Nesse sentido, antes de qualquer formulação crítica 

aos aspectos que podem ser interpretados como escape fantasioso do mundo em 

que vivem, deve-se refletir o lugar do imaginário nesses contextos, uma vez que os 

adolescentes dele se apropriam para a legítima expressão do que querem alcançar: 

liberdade de ir e vir, autoestima, inclusão, trabalho prazeroso, dentre outras 

afirmações sociais. 

Evidentemente que, ao posicionar a tecnologia audiovisual como vetor desse 

deslocamento, não se quer aqui incorrer numa atitude de lhe atribuir uma influência 

real em detrimento das interconexões humanas que impulsionaram os adolescentes 

a utilizar o espaço da “telinha” como o lugar de sua expressividade cultural através 

da música. Como bem diz Elias (2008, p. 26), “a realidade tecnológica “em si 

mesma” nunca pode ser a causa da vida atribulada das pessoas e das forças 

compulsivas; estas são sempre provocadas pela utilização que fazemos da técnica e 

do seu ajustamento à estrutura social”.  

De acordo com o autor, não se pode obscurecer as forças sociais pondo entre 

elas, numa relação de causa e efeito, as eventuais tecnologias culturalmente 

disponíveis. Esse modo de pensar tão somente revela a nossa limitada capacidade 

de aprofundar os verdadeiros problemas da coexistência humana. Ou seja, se as 

decisões que tomamos e as atividades que desempenhamos envolvem a 

intermediação das tecnologias, ainda assim, elas são decisões humanas, portanto, 

compreensíveis no âmbito da interpretação da estrutura das conexões humanas 

postas em adesão, em coalização, em conflito, enfim, a partir dos modos como se 

entrelaçam os fins e as ações que tornam os homens interdependentes no contexto 

sociocultural de sua atuação. 
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8 ADOLESCENTES RUMO A SI: DO PLURAL AO SINGULAR 

 

 

“Só existe mundo da ordem para quem nunca se dispôs a ver”.  
Adauto Novaes 

 

No ensaio “O encontro do mito e da ciência”, Claude Lévi-Strauss (1908-

2009) narra o início de um desencontro. O autor nos diz que, para se afirmar contra 

as velhas gerações de pensamento, a ciência teria voltado às costas ao mundo dos 

sentidos, das paixões e dos desejos, ao mundo que vemos, cheiramos, saboreamos 

e percebemos. Que, para a ciência, “o mundo sensorial é um mundo ilusório, ao 

passo que o mundo real seria um mundo de propriedades matemáticas que só 

podem ser descobertas pelo intelecto e que estão em contradição total com o 

testemunho dos sentidos” (LÉVI-STRAUSS, 1978, p. 18). 

Assim, ao despojar os homens das qualidades sensíveis, exibindo 

privilegiadamente as quantidades recorrentes que neles observa, a ciência teria se 

proposto à produção de um conhecimento supostamente distanciado, traduzindo os 

homens sobre os quais se debruça de modo percentualizado e estatístico, e, no 

esforço de delimitar e fixar relações estáveis, desconsiderara o universo das 

subjetividades, o contexto das singularidades, os movimentos dos desvios, dos 

imprevistos, das fugas e dos disfarces, dentre estes, aqueles que se contrapõem 

como resistências marginais, indisciplinares e indiferentes aos controles reguladores 

socialmente estabelecidos. 

Lançamos mão dessas premissas para falar dos nossos propósitos de prover 

de singularidade as estatísticas que perfilam de homogeneidade os adolescentes 

abrigados em instituições de acolhimento. Desse modo, pensamos contribuir para o 

deslocamento do olhar produzido pela frieza dessas recorrências quantitativas, ao 

aportar nelas o calor dramático dos trajetos dos adolescentes ao tempo-espaço de 

seus acolhimentos institucionais. Nessa tentativa de articulação, estaria a busca 

pelas pistas capazes de subsidiar modos de corresponder aos pressupostos 

regulamentares que orientam para a realização de um serviço de acolhimento 

institucional de adolescentes de modo personalizado. 

 Repetimos, quem olha, olha de algum lugar. Segundo Chauí (1988, p. 33), 

“porque cremos que a visão se faz em nós pelo fora e, simultaneamente, se faz de 

nós para fora, olhar é, ao mesmo tempo, sair de si e trazer o mundo para dentro de 
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si”. Nessa perspectiva, a autora sugere o olhar como uma dialética entre o “espelho 

do mundo”, a visão que se origina lá nas coisas, e a “janela da alma”, por onde 

expomos nosso interior ao exterior. Sendo assim, ao sermos privados da 

dramaturgia mundana, atendo-nos à leitura secundária de um saber que renuncia a 

habitar as coisas que observamos, produzimos em nós uma cegueira da 

consciência, porque separada do sensível.  

Quando se propôs a ser mais justa, livre, igualitária e fraterna, a sociedade se 

pensava sem quaisquer obstáculos ao olhar do cidadão comum, a ser um espelho 

que proporcionaria visibilidade plena dos mecanismos de seu funcionamento. Seria, 

portanto, uma sociedade transparente, sem zonas que obscurecesse o olhar do 

cidadão. Nesse contexto, Muricy (1988, p. 479) nos informa que “são muito 

sugestivas as considerações de Michel Foucault sobre a desconfiança e o medo que 

os homens do século das Luzes passaram a ter pelos lugares inacessíveis ao seu 

olhar”. Dentre esses lugares, a autora lista os castelos, fortalezas, conventos, 

prisões. 

 Como dá a conhecer a vida que se desenvolve no interior dos espaços 

invisibilizados socialmente, aportando às estatísticas que anunciam os indivíduos 

que neles habitam as lágrimas e as alegrias que nos fazem igualmente humanos? O 

que, singularmente, conduziu os indivíduos a esses lugares e como eles percebem 

os fatos, acontecimentos, experiências e personagens decisivos nesse trajeto? 

   Dividimos esta seção em três tópicos. No primeiro, aportamos colorido 

singular local ao discurso estatístico que categoriza nacionalmente os motivos do 

acolhimento institucional dos adolescentes, problematizando a dissimetria entre o 

roteiro biográfico da reintegração familiar como objetivo institucional e o abandono 

mútuo que incide na maioria das relações parentais no abrigo pesquisado. 

No segundo, sintetizamos os relatos das histórias de vida dos três 

adolescentes que participaram integralmente de todo o percurso videobiográfico, 

com ênfase nos aspectos por eles tomados posteriormente para ressignificação. 

No terceiro, descrevemos o processo pelo qual eles foram instados a refletir 

sobre suas narrativas, destacando os fatos que indicam, da parte deles, o 

protagonismo que passaram a exercer sobre suas vidas. 
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8.1  OS ADOLESCENTES ABRIGADOS NO PLURAL 
 

O período entre a apresentação do projeto para o coletivo da Casa de 

Passagem III e a recepção da lista de inscrição dos adolescentes dele predispostos 

à participação se constituiu um período de intensa expectativa. Sabíamos dos riscos 

da não adesão. E, se não houvesse participantes, decorrentemente não haveria 

projeto. Mesmo assim, ainda intuíamos ter sido o livre-arbítrio o caminho mais 

adequado, uma vez que no intervalo do tempo dado para a realização das 

inscrições, presumivelmente haveria por parte deles, individualmente, mas também 

no coletivo, uma negociação íntima, um diálogo interior consigo mesmo e também 

com os seus pares de acolhimento, de modo que, quem de fato optasse pela 

participação, certamente a faria com uma maior qualidade de envolvimento. Vimos 

posteriormente que, de tal procedimento, não decorreria a tranquilidade esperada. 

Na ocasião de apresentação do projeto, não havíamos fechado um número 

em torno da quantidade de participantes, preocupados em não incidir em mais um 

tipo de exclusão dos já tão excluídos.  

  
Todo mundo que quiser, vai fazer. Agora eu queria que vocês 
colocassem a idade, porque se tiver mais de doze inscritos, aí 
a gente vai discutir como dividir as turmas, se a gente vai 
montar equipes de doze, ou quinze, ou se não for doze, dez, 
cinco, três. Se só um quiser, eu faço, tá bom? 
(PESQUISADOR). 

  

 Por isso, ao recebermos a lista com as dezesseis assinaturas iniciais, 

consideramos a adesão superior às nossas expectativas. À época, os dados 

quantitativos relativamente ao número de abrigados no país não contemplavam a 

distribuição dos adolescentes por regiões e estados, e por isso, não havia como 

estimar a representatividade daquele número em nível estatual ou municipal.  

Trabalhávamos, até então, com as referências estatísticas divulgadas no ano 

de 2003, pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, já referendadas 

em outras seções deste relato -, delimitadas em torno de um universo nacional 

aproximado de 20 mil crianças e adolescentes, mas sem contemplar a dimensão 

distribucional desse quantitativo pelas regiões, estados e municípios da federação 

(IPEA, 2003).  

 Recentemente, com a divulgação do Relatório da Infância e Juventude 

(BRASIL, 2013), a lista de inscrição dos adolescentes, apesar da distância de dois 
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anos que a separa desta pesquisa, assume relativa dimensão percentual, diante dos 

dados mais recentemente coletados em 86,5% das entidades de acolhimento 

institucional, inspecionadas pessoalmente por promotores da infância. 

Os dados apontam para mais de 30.000 crianças e adolescentes afastados 

do convívio com seus pais ou responsáveis, vítimas da negligência, do abandono 

ou, pelas razões as mais diversas, impossibilitados de permanecerem em 

companhia de suas famílias biológicas. Trata-se do significativo número de 29.321 

crianças e adolescentes em abrigos e casas-lares, além de outros 1.019 atendidos 

nos 123 programas de acolhimento familiar visitados. 

 Segundo o documento, em se tratando especificamente de abrigos 

institucionais para crianças e adolescentes em medida protetiva, o estado do Rio 

Grande do Norte responde pela ocupação de 107 vagas, das 176 atualmente 

disponibilizadas pelo Estado. E, muito embora os dados ainda não apontem 

exclusivamente para a quantidade de adolescentes acolhidos por estado da 

federação, sabe-se que, em termos regionais, a região nordeste, em se tratando da 

faixa etária entre 12 e 18 anos, acolhe o total de 617 adolescentes do sexo 

masculino e 361, do sexo feminino, perfazendo um total de 978 acolhidos 

exclusivamente na modalidade abrigo institucional.  

 Não obstante a impossibilidade de estabelecer uma relação percentual 

exclusivamente em torno do universo de adolescentes acolhidos no estado, pode-se 

dizer que, relativamente à ocupação das 107 vagas, o conjunto dos dezesseis 

aderentes ao projeto representaria 15% - em relação ao total de crianças e 

adolescentes acolhidos no estado do Rio Grande do Norte. Em se tratando do 

universo dos 32 adolescentes, à época, acolhidos no abrigo observado, essa relação 

se eleva para 50%, sendo igualmente 50% a relação entre meninos e meninas 

inscritos. Dos dezesseis, apenas onze participaram do ciclo de produção de rastros 

biográficos, dentre eles, os três que avançaram para os ciclos de produção de 

narrativas de vida e posterior reflexão sobre elas. 

Afinal, quem são os sujeitos por trás dos números que logo tendemos a 

traduzi-los, como forma de representatividade quantitativa de um universo mais 

amplo? Quais eventos marcaram individualmente o caminho, por eles percorridos, 

em direção ao abrigo? Existiria na origem desses acontecimentos e percursos uma 

regularidade que, antes de ingressarmos na singularidade de suas histórias, 

possamos constituir um cenário similar para os dramas por eles vivenciados? 
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Dos fragmentos narrativos extraídos das diversas atividades realizadas no 

decurso da produção de rastros biográficos, narrativas de vida e exercícios 

reflexivos sobre elas, foi possível estabelecer um quadro sociodemográfico que, 

destacadamente, confirma a hegemônica condição de pobreza material e simbólica 

dos adolescentes, indiciada pela localização de suas comunidades de origem, todas 

situadas em bairros extremamente carentes da ação infraestrutural do poder público 

– Mãe Luiza, Vale Dourado, Alto da Torre, Guamoré, Felipe Camarão, além de 

outros bairros por eles referendados, através da posição geográfica urbana que os 

localiza nos confins da Zona Norte da cidade. 

Recorremos inicialmente a esses dados para enfatizar que, no ano de 2003, 

os índices apresentados pelo IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicava - 

chamavam à atenção para o fator pobreza como de maior incidência dentre os 

motivos de acolhimento institucional em abrigos de crianças e adolescentes, 

respondendo, à época, por 24,1% da população de vinte mil acolhidos em 589 

abrigos distribuídos pelo território nacional.  

Dez anos depois, apesar do deslocamento deste indicativo para a atual nona 

posição, de acordo com o Relatório da Infância e Juventude (BRASIL, 2013), mesmo 

assim, a “carência de recursos materiais da família/responsável” responde por um 

percentual maior do que o índice anterior, ou seja, 26%, aqui considerando ainda, 

como elemento para reflexão, a representatividade desse dado num universo de 

pesquisa quantitativamente ampliado em relação à pesquisa anterior.  

Em tradução: se, no ano de 2003, havia, dentre as 20 mil crianças e 

adolescentes acolhidas, 4.820 que foram para os abrigos institucionais 

exclusivamente em razão da pobreza, no ano de 2013, dentre as 30 mil abordadas 

pelo estudo, 7.800 foram para essas instituições pelo mesmo motivo da 

precariedade material.  

De acordo com o Artigo 23, do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), 

a miséria ou a pobreza dos pais não justifica, por si só, a intervenção do Estado para 

a decretação da perda ou da suspensão do poder familiar e, consequentemente, a 

colocação dos filhos em famílias substitutas ou em abrigos.  

 

A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo 
suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio poder familiar. 
Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação 
da medida, a criança ou o adolescente será mantido em sua 
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família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída 
em programas oficiais de auxílio. (BRASIL, ECA, 1990) 

 

Contudo, é bastante significativo que a pobreza, além de abranger, 

isoladamente, um número tão representativo de motivos de acolhimentos, ainda seja 

fator hegemonicamente presente na condição dos abrigados, e aqui estamos 

especialmente nos referindo à população abordada por este estudo.  

No abrigo observado, muito embora a situação de desprovimento material não 

seja isoladamente o motivo para a institucionalização dos adolescentes, esta é uma 

condição que predomina entre os acolhidos. A exceção vai para o caso de um 

adolescente que, desafiando o generalizado perfil socioeconômico desse segmento 

populacional, informa que “meu pai é policial de Recife, minha mãe ganha bem, eu 

estou nessa vida porque que quero mesmo” (IRAN, 15 anos). 

Contudo, mesmo que outros fatores tenham se implicado diretamente na 

decisão do acolhimento, a generalizada condição de vulnerabilidade socioeconômica 

entre os abrigados participantes deste estudo não deixa de ser um indicativo 

decisivo para compreender a condição institucionalizada desses adolescentes numa 

sociedade que se destaca mundialmente pelos seus índices de desigualdade social 

e econômica. 

Dados do Unicef – Fundo das Nações Unidas para a Infância - indicam que 

7,9 milhões de adolescentes brasileiros, de 12 a 17 anos de idade, vivem em 

famílias com renda inferior a meio salário mínimo per capita, e, 3,7 milhões, de 

mesma faixa etária, vivem em famílias extremamente pobres, ou seja, sobrevivem 

com até um quarto do salário mínimo (BRASIL, 2011). 

Em relatório publicado sob o título, “O direito de ser adolescente”, o Unicef 

aponta que o rosto adolescente da pobreza no País torna-se ainda mais dramático 

quando os números indicam que, apesar de a desigualdade de renda estar caindo 

no país, tendo atingido, no ano de 2011, o nível mais baixo desde 1960, o percentual 

de adolescentes vivendo em famílias extremamente pobres cresceu entre os anos 

de 2004 e 2009, passando de 16,3% para os atuais 17,6%. “Ou seja, a pobreza 

recua na população brasileira em geral, mas cresce entre seus meninos e meninas” 

(ibid. p. 30). 

Sabe-se que a pobreza tem negado aos adolescentes seus direitos, 

destinando-lhes uma situação de vulnerabilidade que potencializa outras 
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vulnerabilidades, ao fragilizar ambientes que, de proteção e segurança, passam a 

representar riscos de abuso e exploração, além da exposição a doenças e à má 

alimentação.  

Segundo Ariès (1981), a pobreza, como consequência das desigualdades 

sociais, vem, em diferentes momentos, representando um grande problema para as 

sociedades, que a percebem diretamente relacionada a fatores de periculosidade, 

baseada numa relação simplista entre causa e efeito que leva ao obscurecimento do 

que realmente se passa.   

Aportando perspectiva histórica a essas premissas, Arpini (2003) localiza na 

história a tradicional relação entre pobreza e recolhimento institucional.  

 

Tal perigo diz respeito, por um lado, ao mal estar e à violência 
que poderiam decorrer da pobreza, e, por outro, ao risco de 
contaminação que a pobreza representava, devido ao seu 
estilo de vida e seus hábitos, os quais a moral e a higiene, 
principalmente a partir do século dezoito vão condenar 
duramente. Data, inclusive, dessa época, a reclusão das 
pessoas pobres, doentes e loucas que, por andarem soltas 
pelas ruas, representava um perigo para a sociedade (ARPINE, 
2003, p. 43).    

 

Portanto, se a pobreza não pode ser fundamento para a institucionalização de 

crianças e adolescentes, tendo sido, nos últimos anos, em nosso país, desbancada 

como o principal motivo do acolhimento de crianças e adolescentes, ela não pode 

ser desconsiderada, visto que a carência de recursos materiais acaba atuando como 

núcleo gravitacional por onde outras vulnerabilidades e riscos orbitam.  

Assim, tendo decaído da liderança dos motivos que conduzem as crianças e 

os adolescentes aos acolhimentos institucionais, a pobreza cede lugar para os 

problemas intrafamiliares, que se distribuem em cinco dimensões distintas: 

dependência química dos pais ou responsáveis, com 81%; negligência familiar, 81%; 

abandono pelos pais ou responsáveis, 78%; violência doméstica, 57%; abuso sexual 

praticado pelos pais ou responsáveis, 44% (BRASIL, 2013). Em tempo: a incidência 

de percentuais que, quando somados, ultrapassam os habituais 100% 

representativos da totalidade dos universos quantitativamente abordados pelas 

pesquisas estatísticas é explicada através da superposição de fatores. 

É o caso de Beatriz, 13 anos, a partir do qual, passamos a aportar de 

singularidade os números que, se de um lado, possibilitam perspectivar a dimensão 
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mais ampla da problemática da adolescência em abrigos, por outro, invisibilizam a 

dramaticidade dos fatos, obstruindo a percepção das lógicas de ação passíveis de 

esclarecer o atendimento personalizado requerido individualmente por cada caso. 

 

Minha mãe, ela dava muito em mim. Ela é viciada. Arrumou um 
marido que não tem nada a ver com ela. E eu acho que isso 
não é vida para mim. E nem pra ela também. Porque eu acho 
que, fosse vida pra ela, ela estaria feliz. Mas não, porque droga 
não leva nada, nada, nada. Você, sim. Você tem muita 
decepção. Você fica na cama do hospital, sofrendo. Sua mãe 
usuária. Sua mãe não quer saber de você. É mais outro 
homem do que você mesmo, de que a filha. Então, isso é muito 
triste. Porque um homem que vicia a mãe da menina a usar 
droga, isso não é uma pessoa legal, que quer ver o bem da 
mãe da pessoa. Isso é um homem que quer destruir a família. 
Igual como ele fez. Chegou na casa da minha mãe, ficou com 
ela. A primeira coisa que ele fez foi destruir a nossa família. 
Porque minha mãe era muito feliz com meu pai, que faleceu. 
Minha mãe era bastante feliz. Mas, bastou ele chegar na vida 
da minha mãe que minha mãe começou a usar “crak”; minha 
mãe não quis mais saber de mim; minha mãe saia, não me 
levava. Então, minha mãe foi começando a tomar “longura” de 
mim; começou a criar nojo; num gosta mais de mim. Dava em 
mim e dizia: - Eu não gosto de você. Você é uma filha que eu 
preferia não ter na minha vida. (BEATRIZ, 13 anos). 

 

A configuração narrativa de Beatriz dispõe um precoce enredo de perdas 

radicais e, exceto a incidência de abuso sexual, os demais indicativos apresentados 

pela pesquisa estão integralmente contemplados no relato da adolescente.  

A adolescente vivia um mundo familiar comum de estabilidade e harmonia, 

quando a mãe “era bastante feliz” ao lado do pai. Com o falecimento deste, a história 

familiar caminha para uma nova composição, quando a mãe “arruma” um marido 

que a leva aos caminhos da drogadição, desaguando na decadência afetiva, que 

impõe, à adolescente, as experiências de abandono, violência, desprezo e 

negligência. 

A tradução dos números em narrativas, ou fragmentos delas, faz emergir a 

singularidade das experiências e vivências que neles se mantem submersa, 

aportando de realismo e complexidade os objetivos institucionais prioritários de 

favorecer a reintegração familiar dos acolhidos. Como acompanhar os adolescentes 

de volta às suas famílias, diante da vinculação negativa com os pais ou 

responsáveis, decorrentes de dramas como o narrado por Beatriz e demais colegas 

de acolhimento institucional? 
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A partir de hoje você não é mais minha mãe. E você também 
não venha mais aqui. Do mesmo jeito que eu sou peste, que eu 
sou nojenta, que eu sou vagabunda, eu não quero que você 
olhe mais para a cara da peste, nem da vagabunda, nem da 
miserável. Então, você não venha mais aqui. Me compare 
como eu não sendo sua filha (BEATRIZ, 13 anos). 
 
Assim, eu conheci minha mãe só umas vezes, mas eu não “se” 
lembro dela não.  Uma baixinha! Ela é uma “noiada” também 
(CÉSAR, 13 anos). 
 
Minha mãe ficava doida e mandava eu pra rua. Dava em mim. 
Aí eu tinha que fugir pra rua (DANILO, 14 anos). 
 
O motivo de eu estar aqui é que eu sofria maus tratos de minha 
família. Meus pais batiam em mim (FERNANDO, 14 anos). 
 
Mas, ó, eu sou daqui faz cinco anos. Aí a primeira vez foi minha 
mãe que me trouxe (HELENA, 15 anos) 
 
A minha mãe não vem nem aqui, ela só faz mentir pra mim 
(JOANA, 16 anos) 
 
Já minha mãe, quando eu mais precisei dela, aí ela não 
acreditou em mim, aí foi que aumentou a raiva mesmo. 
Comecei a usar drogas, beber cachaça, e aquelas coisas 
assim, muitas coisas. Eu olhava para ela assim no 
pensamento, falando assim no pensamento, não pra ela, falava 
assim: é, quando eu precisei da senhora, a senhora não 
acreditou em mim, agora vem falar isso pra mim (LUIZ, 17 
anos). 

 

Ao evocarem os dramas por eles vivenciados nas suas respectivas 

ambiências intrafamiliares, os adolescentes, por vezes na forma de narrativas mais 

estruturadas, por vezes na forma de fragmentos soltos em interações casuais que 

lhes pululam da memória, configuram os sentimentos suscitados pela experiência de 

abandono, aportando, assim, uma complexidade a ser pensada quando se trata de 

reconduzi-los aos seus familiares, o que, para eles, significa o retorno ao cenário e 

às personagens que estão na base das ocorrências que os conduziram à atual 

condição de institucionalizados. 

Percebamos que aqui não se trata mais exclusivamente da problemática do 

discurso em torno da família pobre que, uma vez faltando às políticas públicas os 

conhecimentos a respeito das tensões presentes nos diversos planos de suas 

relações, suscitava as representações negativas e as estereotipias incorporadas e 

disseminadas pelo Poder Público e pela sociedade, a ela atribuindo uma suposta 

incapacidade de educar e proteger os seus filhos e filhas. 
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A escuta dos meninos e meninas que atualmente se encontram nos abrigos 

revelam problemas concretos relativos às vulnerabilidades e aos riscos que os 

vitimizaram no seio de suas ambiências intrafamiliares, dando cores reais às 

estatísticas que desbancaram a pobreza como principal motivo de seus 

acolhimentos, mas não a descartando como condição de núcleo gravitacional. 

Daí que, se até muito recentemente, “as representações negativas sobre as 

famílias cujos filhos e filhas formavam a “clientela” da assistência social foram parte 

estratégica das políticas de atendimento à infância no Brasil” (BAPTISTA et al, 2008, 

p. 14), oferecendo sustentação ideológica para as práticas sociais de 

desqualificação das famílias pobres, tratadas como incapazes, atualmente, para 

além dessas representações, há de serem consideradas as vozes desses 

adolescentes, cujos dramas não são dimensionados pelas estatísticas.  

Certamente as cores e, por vezes, literalmente, o sangue, por eles aportados 

aos saberes distantes que os quadriculam em números, tempos e espaços 

institucionais, em muito poderão contribuir para a percepção dos modos de viabilizar 

concreta, eficaz e afetivamente os projetos de suas reintegrações familiares e, 

realisticamente, não sendo essa a alternativa, possibilitar pensar estratégias de o 

quê fazer, agora, com eles, para que, na impossibilidade de seus retornos ou 

adoções, eles passem a caminhar para a maioridade com autoresponsabilidade. 

Por outro lado, percebe-se ainda, nos discursos desses adolescentes, a 

presença da mãe como vinculação negativa prevalente, o que se pode deduzir que, 

mesmo de modo traumático, a mãe permanece como referência central na 

manutenção dos vínculos com os filhos. Muito provavelmente, trata-se do 

investimento afetivo que se desenvolve desde a infância e perpassa por outras 

idades da vida, quando, no âmbito das relações familiares, a mulher continua sendo 

a principal e, por vezes, a única responsável pelos cuidados dos filhos.  

Percebe-se que, em suas eventuais falhas ou desvios de funções, sendo a 

mãe, protagonista ou não das razões pelas quais os adolescentes se encontram 

institucionalizados, mesmo assim, nenhuma cobrança emerge na direção do 

homem, que, de forma geral, parece ser pouco lembrado pelos adolescentes a 

respeito de seus deveres e obrigações relacionados à geração e à proteção dos 

filhos.  

Nessa realidade, a questão de gênero revela-se evidenciada pela 

continuidade da responsabilidade da mulher pelos cuidados dos filhos que, diante de 
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um comportamento por estes julgados como não propriamente maternal, veem-se 

surpreendidos, indignados, revoltados, canalizando para a figura materna uma 

responsabilidade que não lhes diz respeito isoladamente. 

Ainda em se tratando dos objetivos institucionais da reintegração familiar, há 

de ser considerada ainda a tomada de decisão dos próprios adolescentes de não 

permanecerem na companhia de seus familiares, assim como, também, o fato de 

eles não serem pelos seus parentes diretos ou extensivos procurados, havendo, 

nesse sentido, um abandono mútuo.  

Dados do Relatório da Infância e Juventude (BRASIL, 2013) indicam que das 

2.247 instituições de acolhimento de crianças e adolescentes abordadas, 75% das 

entidades informam que há atendidos que não recebem visitas dos pais por mais de 

dois meses. De acordo com o relatório:  

 

Trata-se de quadro de extrema gravidade, já que quanto menor 
a frequência das visitas, mais se fragilizam os vínculos que 
unem a família e a criança ou adolescente acolhido. 
Consequentemente, as chances de reinserção bem-sucedida 
serão sensivelmente reduzidas, resultando no aumento do 
tempo de permanência no serviço de acolhimento, 
pretensamente provisório, e na maior probabilidade de que, 
fracassado o retorno ao convívio com a família de origem, o 
acolhido venha a ser reabrigado. (ibid. p. 48). 

 

Na dimensão da tomada de decisão por parte do adolescente, a fuga de casa, 

o pedido de socorro aos demais familiares e o encontro com as entidades 

constituintes da rede de proteção são os trajetos mais perceptíveis nos relatos dos 

adolescentes e em seus fragmentos narrativos. 

 

Fugi de casa. Tava na casa de amigos, no Igapó (ANDRÉ, 12 
anos). 
 

Eu cheguei à Casa de Passagem por causo que não dá certo 
com minha família (DANILO, 14 anos) 
 
Quando decidi sair de casa, não vim direto aqui para a Casa de 
Passagem. Morei na rua um tempo, e depois fui pro “Criança” 
(ERNANE, 14 anos). 
 
Da minha casa eu fui pra Casa II. Pra Casa de Passagem II. Aí 
passei dois meses lá e tô aqui uns dias (GABRIELA, 15 anos) 
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Até o dia que eu resolvi sair de casa, ela (mãe) descobriu que 
eu tava usando drogas, aí aquele negócio todo falando na 
minha cabeça e tal. Fugi. (LUIZ, 17 anos). 

 

O grito de socorro desses sujeitos não mais emudece frente à dor e o 

sofrimento em suas ambiências familiares. Ele agora se transforma em ação radical, 

em ruptura. Contudo, ao afastar-se dos problemas que os afligem, os adolescentes 

angariam para si o estigma de problemáticos, reforçando, assim, um discurso 

sustentado pela visão tradicional da psicologia que, segundo Ozella (2003), persiste 

em diagnosticar a adolescência como um momento de crise e conflito.  

Ocorre que ao dizerem não às vulnerabilidades e aos riscos intrafamiliares a 

que estão submetidos, os adolescentes reafirmam a disposição para protagonizar 

para si uma história contrária a que lhe foi contextualmente destinada, dando vida e 

testemunho de que a adolescência é uma construção histórica e social, que deve ser 

considerada no contexto das concretas condições de suas trajetórias de vida. 

Nessa perspectiva, o problema não estaria no adolescente, mas na ausência 

de um espaço saudável para o seu desenvolvimento humano e social, à qual ele 

reage, negando-se ao tipo de adolescência que lhe coube no decurso da história. 

Trazer esses indivíduos para dentro das institucionais, na crença de que os 

problemas que os conduziram até ali irão se dissipar sem uma atuação efetiva dos 

poderes públicos ou, de outro modo, na crença de que o que eles vivem é uma crise 

da idade que certamente irá passar e que eles irão num passe de mágica se tornar 

adultos responsáveis com o passar do tempo, são equívocos que contribuem para 

revitimizá-los através da negligência institucional para com vidas que carecem ser 

protegidas integralmente.  

Portanto, se por um lado há uma compreensão, da qual concordamos, de que 

a família é o espaço ideal para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes 

nas mais diferentes dimensões psicossociais, por outro, o que fazer diante do 

abandono que, além de real, é, muitas vezes, igualmente recíproco? O que fazer 

diante da impossibilidade real de promover a reintegração na família de origem e, 

em se tratando de adolescentes, tampouco de conduzi-los à adoção tardia?  

 

Faz tempo que não vejo minha família. Faz três meses. Três 
meses e duas semanas, mais ou menos. Eu fui lá, mas ela 
(mãe) não me aceitou (ANDRÉ, 12 anos). 
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Minha mãe veio aqui só uma vez, que ia fazer um mês, assim 
que eu cheguei, assim que eu cheguei mesmo na Casa 
(BEATRIZ, 13 anos). 
 
Assim, eu conheci minha mãe só umas vezes, mas eu não me 
lembro dela não... (CÉSAR, 13 anos) 
 
Aí fui desabrigado, minha mãe me mandou ir pra rua, aí vim pra 
cá de novo (DANILO, 14 anos) 
 
Faz um bocado de tempo que não vejo minha família. No Natal 
do ano passado eu tava em casa (ERNANE, 14 anos). 
 
Eu fui para a Casa II com nove anos. Aí minha mãe fugiu com 
meu padrasto. E até hoje! (JOANA, 16 anos) 

 

Em todos os casos, identifica-se a indisposição familiar para a reintegração de 

seus filhos, de acordo com a percepção dos adolescentes. Importa destacar a 

proximidade temporal pela qual aqueles mais recentemente afastados de suas 

famílias contabilizam o afastamento, enquanto outros se referem a expressões que 

sinalizam para um tempo remoto, distante. 

Segundo Azor e Vectore (2007), os fatores que contribuem para o retorno ao 

convívio familiar de jovens abrigados geralmente têm por base a insistência do 

Poder Judiciário; o acompanhamento familiar por profissionais; a adequação da 

moradia; e o desejo dos familiares. Para estas autoras, é necessário conhecer as 

condições emocionais, a motivação da família e as expectativas relacionadas às 

crianças e aos adolescentes.  

O estudo de Silva e Nunes (2004) apontou que após o retorno à família, os 

jovens acabam sendo inseridos na situação de vulnerabilidade social na qual seus 

familiares se encontram. De acordo com o estudo desses autores, os familiares e os 

egressos dos abrigos apresentavam-se fora do mercado de trabalho formal, 

desempenhando atividades esporádicas de venda ou limpeza e de recolhimento de 

papel nas ruas.  

Já Siqueira e Dell’Aglio (2007), ao focalizar o processo de reinserção familiar 

de uma adolescente, observaram a existência de inúmeros e expressivos fatores de 

risco no ambiente familiar. Segundo as autoras, estes fatores apareceram de forma 

clara e já estavam presentes antes do desligamento da jovem. 

No contexto da complexa função dos abrigos de reintegração familiar, 

sobretudo em casos de abandono mútuo, emergem ainda os estudos que indagam 
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se as funções psicoafetivas normalmente providas pela família não poderiam ser 

resgatadas em outros contextos de convivência. 

Oliveira de Souza (2008), ao analisar os processos psicossociais envolvidos 

nas trajetórias exitosas de crianças e adolescentes abrigados nas dimensões do 

estudo, trabalho e família, conclui pela possibilidade de uma evolução saudável em 

contextos não familiares, como creches, internatos e abrigos – situações recorrentes 

na realidade de muitas crianças e adolescentes pobres no Brasil. Em suas 

conclusões, a autora relativiza as teorias psicológicas clássicas que enfatizam a 

importância da família no desenvolvimento humano e, por isso, exploram de maneira 

muito insipiente outras vias, condições e possibilidades fora dela.  

Nessa mesma direção, Dalbem (2005), a partir de estudo de caso, investiga a 

representação de apego em três adolescentes com experiências comuns de 

separação da figura materna ainda na primeira infância, discutindo os processos de 

resiliência na construção de novas relações afetivas por elas estabelecidas, tendo, 

por indicativo, o contexto institucional vivenciado pelas adolescentes em abrigos, o 

que, segundo a autora, lhes possibilitou a formação de relações afetivas que 

contribuíram tanto para o desenvolvimento do apego quanto de competências. 

No contexto dessas possibilidades, focalizamos a necessidade de visibilizar a 

tensão entre um eventual projeto de si dos adolescentes, geralmente incerto, frágil, 

mutável, inconstante e multidimensional, inerente à própria condição de pessoa em 

desenvolvimento pela qual eles transitam e a injunção institucional que, comumente, 

os impõe “roteiros biográficos” (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 108), que os 

impelem compulsoriamente a reassumir a personagem por eles anteriormente 

rejeitada no enredo trágico da dramaturgia de suas histórias de vida, quando 

assumem romper com suas famílias.  

 

Voltar pra casa eu não quero mais. Porque se eu voltar pra 
casa, eu posso não me interessar mais pelos estudos. Eu 
posso não querer mais ser uma pessoa normal. Eu vou querer 
me drogar, porque minha mãe é uma drogada. Vou querer me 
drogar e ninguém vai poder me impedir, então...  A Casa de 
Passagem também não é uma boa saída, né? Mas, se for o 
caso, pra “mim” voltar, eu volto. Mas, só que vai ser pior pra 
mim (BEATRIZ, 13 anos). 

    

Ao exercitar uma escuta dos adolescentes no contexto dos abrigos 

institucionais somos confrontados com a dimensão dissimétrica que se interpõe 
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entre os objetivos institucionais prioritários da reintegração familiar e as 

predisposições desses sujeitos, usuários do serviço de acolhimento, cujas 

expectativas, ancoradas justamente nos fatores que os conduziram ao abrigo, não 

alimentam necessariamente a possibilidade efetiva de retorno, muito embora, 

tampouco, reconheçam a instituição como uma solução para a condição em que se 

encontram. 

 

8.2 OS ADOLESCENTES ABRIGADOS NO SINGULAR 

 

Diante da lista com os dezesseis inscritos, logo tentamos identificar por entre 

aqueles nomes os adolescentes que de alguma forma haviam marcado alguma 

impressão no decorrer de nossos movimentos exploratórios e durante a 

apresentação do projeto, este ultimo o principal encontro com eles realizado 

coletivamente.   

O exercício se fez pleno e, de cada uma das assinaturas – dez delas postas 

pela própria assistente social responsável pelas inscrições, diante do analfabetismo 

da maioria - foi possível relembrar um fato, um gesto, um comportamento, uma 

frase, ou, de outra forma, o silêncio, a quietude, o olhar perdido, a docilidade, que os 

faziam presentificar-se, individual ou coletivamente, em nossa memória, ao longo da 

passagem do olhar por sobre cada um daqueles nomes.  

Contudo, falaremos aqui especialmente daqueles que estiveram conosco 

durante a totalidade do percurso constituinte do projeto: Beatriz, 13 anos, Joana, 16 

anos, e, Luiz, 17 anos.  

Se nas seções anteriores, foi possível circunstanciar as potencialidades da 

videobiografia como dispositivo de pesquisa, ao produzir rastros biográficos dos 

adolescentes e, a partir deles, oportunizar a percepção de seus modos de habitar os 

espaços de acolhimento através de táticas de resistências; e se, foi possível, ainda, 

circunstanciar as potencialidades da videobiografia como dispositivo de ação, uma 

vez que o espaço criativo audiovisual por ela aportado no cotidiano do acolhimento 

foi pelos adolescentes apropriados como ilha de contenção de indisciplina e território 

de materialização de suas expressividades artístico-musicais, apresentaremos, 

agora, uma síntese das narrativas dos adolescentes, destacando os aspectos que 

aqui nos ajudarão a discorrer sobre as potencialidades da videobiografia enquanto 

um dispositivo de formação. 
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O que importa será a identificação das ocorrências que, uma vez tornadas 

rastros biográficos ao longo dos encontros e atividades do primeiro ciclo do estudo, 

foram destacadas, posteriormente, no decurso das configurações narrativas por eles 

produzidas em vídeo, e que, sequencialmente, foram postas sob as lentes de seus 

debruces reflexivos. Em tempo: situaremos o dia 01 de novembro do ano de 2011, 

primeiro dia da oficina de vídeo, como parâmetro para estabelecer o tempo de 

acolhimento de cada um dos três adolescentes que serão aqui referidos.  

Beatriz, treze anos, havia sido acolhida no abrigo há pouco mais de dois 

meses. Diante da negligência, abandono, violência doméstica e drogadição da mãe 

e do padrasto, ambos viciados em “crack”, a adolescente solicita à tia que encontre 

uma alternativa para que ela possa dar continuidade à sua vida.  

 

A minha mãe saiu com ele (padrasto) no sábado. E, daí, 
chegou somente na outra segunda. Então, eu passei esses 
dias em casa, tive doente e precisava do carinho de uma mãe. 
E ninguém tava lá para me dar. Então eu percebi que minha 
mãe não queria me dar nenhum carinho de verdade. Então, eu 
falei com minha tia: - Tia, minha mãe não quer ligar pra mim, 
minha mãe não tá nem aí pra mim, então arruma um canto pra 
“mim” ficar, porque, ficar em casa só, eu não vou. Então, foi 
desde aí que eu tomei meu rumo de vida e tô na casa de 
Passagem (BEATRIZ, 13 anos).  

 
 

 Frente a um ambiente familiar em processo de devastação impulsionada pelo 

uso de drogas, a adolescente se projeta na direção da sua família extensiva, a 

solicitar o apoio para a ruptura com o drama intrafamiliar ao qual se encontrava 

refém. Ao fazer esse movimento, a adolescente põe em teste o conceito de família 

como uma rede de solidariedade, conforme a define Sanicola (1996).  

Para a autora, a família é uma rede de solidariedade, quase sempre eficaz 

para oferecer os cuidados necessários a seus membros, especialmente àqueles que 

apresentam uma incapacidade temporária ou permanente para prover suas próprias 

necessidades de maneira autônoma, como no caso de crianças, idosos, parentes 

com enfermidades físicas ou psíquicas ou ainda em situação de desemprego. 

 Ocorre que em contextos de extrema precariedade econômica e sob a 

negligência das políticas públicas, a função solidária da instituição família assume 

limites, a depender ainda da complexidade dos problemas trazidos para o seu 

interior pelos próprios integrantes parentais, diretos ou extensivos.  
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No caso de Beatriz, não se tratava de ações a partir das quais a família 

extensiva pudesse vislumbrar as possibilidades de promoção ou contribuição que 

superassem situações difíceis ou adversas, eventuais ou temporalmente 

passageiras. O drama da adolescente se fazia urgência diante do estado de 

vulnerabilidade e risco em que ela se encontrava.  

A emergência da situação projetava-se para além das abstrações que 

buscam os sentidos submersos à condição “desestruturada” atribuída às famílias, 

quando tal noção muitas vezes esconde, ao invés de revelar; projeta-se de modo 

ideológico, a depender dos valores e crenças de quem olha para as famílias; ou, 

ainda, se dispõe como base de comparações relativamente a algum tipo de 

idealização de família, sobretudo diante das atuais configurações, algumas delas 

ainda desbravadoras nas várias dimensões jurídicas, políticas e sociais, além de 

alvo de preconceitos. 

Para além das abstrações em torno do termo “família desestruturada”, o 

drama de Beatriz era real, urgente, mas impossível de ter o apoio na própria rede 

familiar de pertencimento. Quando se refere ao fato de a tia não a ter acolhido, a 

adolescente se mostra grata e compreensiva, além de sinalizar para uma 

composição que posiciona a tia na condição de avó provedora do próprio lar.  

 

Minha tia foi quem me deu a maior chance para eu ficar lá 
dentro da Casa (Abrigo). Ela já cuida da filha dela. A filha dela 
já tem vinte e dois anos. Cuida do filho dela... Do filho da mãe 
dela. E não dá muito certo porque a casa dela tem só dois vãos 
(BEATRIZ, 13 anos). 

 
   Impossibilitada de apoiar material e afetivamente a sobrinha na decisão dela 

de não mais permanecer no cenário de abandono e negligência familiares, além dos 

riscos provindos da condição materna de usuária de drogas, a tia da adolescente 

aciona a rede de proteção disposta pelo Estado, que assume a responsabilidade de 

responder, na especificidade desses casos, à proteção solicitada através de ações, 

programas e serviços de proteção social especial, dirigidos ao atendimento às 

pessoas ou grupos que se encontram mais vulneráveis. E, assim, Beatriz ingressa 

na Casa de Passagem III. 

 
Era noite. Assim que eu cheguei, perguntaram meu nome, 
onde eu morava. E, desde então, comecei a ser querida lá 
dentro. Fui querida por todo mundo. Por todo mundo, por todo 
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mundo. Dizendo que gostavam de mim. Disseram que nunca, 
nunca ia deixar que uma boy vim (incompreensível).  Mas, só 
que eu vi que com o passar dos dias me jogaram pedras. Fui 
vendo que não era assim, como quando eu cheguei lá, não era. 
Porque eu vi que não era a mesma coisa. Eu vi. Eu vi que as 
coisas não eram um mar de rosas lá não. Vi sim, que era rosa, 
cravos e espinhos. Porque ninguém lá dentro, ninguém, 
ninguém, ninguém lá dentro é seu amigo. E isso você pode ter 
certeza. (BEATRIZ, 13 anos).  

 

Percebido como uma solução reconfortante e restauradora para a complexa 

situação intrafamiliar que vinha enfrentando, o abrigo, a partir da recepção 

aconchegante e afetiva que profissionalmente realiza com todos os acolhidos, 

projeta-se, de imediato, para a adolescente, como uma ambiência ideal e capaz de 

suprir, sobretudo, as carências afetivas das quais ela se ressente na atual fase de 

seu relacionamento familiar, especialmente com a mãe.  

Contudo, uma vez conhecendo a realidade institucional que se lhe apresenta 

posteriormente, com suas normas, limitações, proibições e coibições, a adolescente 

ingressa em novo ciclo de relação com o lugar. “O que eu não gosto daqui? 

Sinceramente? As pessoas. Elas querem ser a mãe dos outros, primeiramente 

querem ser mãe dos outros!” (BEATRIZ, 13 anos). E, assim, Beatriz vai construindo 

a sua narrativa, sempre tendo a mãe como a referência em torno da qual, sobretudo 

os acontecimentos negativos adquirem ou perdem sentido. 

 

Ela ligou antes de ontem, dizendo que ia lá me visitar. Eu 
disse: - Eu não quero a visita dela aqui não. Porque que se ela 
vier, eu entro pra dentro do quarto e não saio. Porque eu não 
sou obrigada a ouvir as besteiras dela. Então, tia disse: - Não, 
você vai acompanhada. Eu disse: - Eu vou pensar. Porque isso 
não é coisa que uma mãe faça com uma filha, esculhambe. 
Chegue num canto e converse como uma pessoa civilizada. 
Mas não, esculhambar não é coisa (BEATRIZ, 13 anos). 

 

Quando solicitada a falar sobre suas memórias da escola, a adolescente mais 

uma vez traz a mãe para dentro da cena, em memória dramática. E, ao fazê-lo, 

aciona as ocorrências por ela evocadas como explicação e justificativa para os 

próprios hábitos de uso de drogas. E, estabelece ainda, a temporalidade para a sua 

evasão escolar que, segundo ela, se inicia da seguinte forma: 

 

Desde o dia em que minha mãe foi lá e disse a todo mundo que 
eu não prestava. Eu tava sentada na sala. Então, ela, que tava 
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brigada comigo, chegou e disse: - Licença, professora. Agora 
eu quero falar um negócio. Na frente dos meus amigos, na 
frente das minhas amigas, abriu a boca e disse: - Você é uma 
drogada. A partir de hoje, você não é mais minha filha. Então, 
desde aí, eu não considero ela mais como minha mãe. Foi aí 
que eu tomei distância (da escola), tomei nojo e comecei a usar 
droga. Parecia que a minha força era as drogas. (BEATRIZ, 13 
anos). 
  

 Tendo sido exposta ao estigma na ambiência escolar, frente aos insultos da 

mãe, Beatriz reage em duas direções simultâneas: evasão escolar e consumo de 

drogas. Sabe-se, com Goffman (2008), que a pessoa estigmatizada provavelmente 

usará o seu estigma para adquirir “ganhos secundários”, como desculpas para os 

próprios fracassos, aos quais chegou por outras razões.  

Percebamos que Beatriz, acusada pela mãe de ser, tanto quanto ela, usuária 

de drogas, diz, por outro lado, que passou a usar drogas depois daquelas 

acusações. Como bem diz Goffman (2008), ao rever a sua própria carreira moral, o 

estigmatizado pode escolher e elaborar retrospectivamente as experiências que lhe 

permitem explicar as práticas que ele adota. 

 Não obstante a veracidade ou não das articulações postas em posição de 

causa e efeito, pelas quais a adolescente vai narrativamente atribuindo sentido às 

suas escolhas e significado aos dramáticos acontecimentos de sua vida, ao 

seguirmos o relato da adolescente, a configuração que se nos apresenta a flagra no 

contexto de uma trajetória que primeiro exige dela uma posição existencial de 

intencionalidade, quando se decide romper com a realidade na qual estava 

mergulhada; e, em seguida, acompanha a gangorra emocional que, relativamente ao 

seu ingresso no abrigo, incialmente se estabelece no pêndulo do conforto, para, 

pouco tempo depois, assumir o choque de realidade que transforma as impressões 

favoráveis iniciais numa ambiência agora pela adolescente referida como um 

inferno. 

 

Inferno da minha vida porque eu sofro. Eu não tenho pra onde 
correr. Porque eu corro para um lado, me rebaixa de outro. 
Então, isso é um inferno na vida. Porque Casa de Passagem 
não é lar para ninguém, não. Porque a pessoa sofre. A pessoa 
é discriminada. A pessoa é agredida, quanto de dizer, quanto 
de fazer. A pessoa não tem amiga. Então, isso eu considero 
um inferno, pra mim. (BEATRIZ, 13 anos). 
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Nesse contexto, o consumo de drogas, que supostamente havia se iniciado 

por ocasião da dramática aparição da mãe na sala de aula da adolescente, se 

apresenta agora como um caminho de fuga. “Maconha. Tenho qualquer raiva, 

desconto, desconto, desconto nela” (BEATRIZ, 13 anos). 

Diante desse percurso, que agora posiciona o consumo de drogas em lugar 

terapêutico, restava-nos a expectativa de saber se a adolescente prospectaria para 

si alguma forma de condução de sua vida fora do abrigo, assumindo o protagonismo 

de sua história, a exemplo da atitude que tomou ao romper com a família.  

E, nesse sentido, ao continuarmos seguindo a narrativa por ela posta em 

configuração, ficamos na expectativa se seria ali apresentada alguma pista, a partir 

da qual pudéssemos motivá-la, instigá-la ou ainda aportar nela a crença em si e a 

consciência do comprometimento que lhe seria exigido para a construção de uma 

história com uma direção diferente daquela que até agora ela relatava.  

No esforço de trabalhar as potencialidades e não o que havia acontecido de 

negativo, procuramos, desde já, no decurso da configuração da narrativa da 

adolescente, identificar pistas pelas quais, posteriormente, por ocasião do 

acompanhamento de seu processo reflexivo, pudéssemos assinalar, sem intervir, as 

alternativas que se poderiam constituir percursos criativos pelos quais a adolescente 

viesse a se puxar pelos próprios cabelos do pântano em que estava mergulhada, 

aqui mais uma vez recorrendo à metáfora visual do Barão de Münchhausen.  

 

Minha profissão, eu queria ser médica. O meu sonho era ser 
uma modelo, ser uma atriz, ser alguma coisa que cresça na 
vida. E, se Deus quiser, eu vou ser alguém na vida, porque é 
isso que eu quero. Ela (a mãe) pode dar patada em mim. Mas, 
só que isso não é o amor que eu quero pra ela, não. Eu tenho 
muito amor por ela, mas só que ela não tem por mim. Mas, eu 
vou crescer um dia, vou estudar, vou passar na faculdade, vou 
arrumar um trabalho e vou dizer: - Olha, você tava lá pra não 
me dar chance, mas eu tô aqui pra te ajudar. Eu vou ser 
alguém na vida e vou ajudar ela. Não é por causa das patadas 
que ela me deu, que eu não vou ajudar ela não. Por que ela 
continua sendo minha mãe. O amor não continua sendo o 
mesmo, né, dela por mim. Mas, o meu, continua sendo o 
mesmo.  

 

 Joana, 16 anos, estava acolhida há sete anos. Como à época do ingresso no 

abrigo tinha nove anos de idade, fora primeiramente para a Casa de Passagem II e, 

três anos após, transferida para a atual Casa de Passagem III. Impressionou-nos, à 
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primeira vista, a docilidade da adolescente, por vezes nem parecendo estar presente 

naquela ambiência de conflitos e tensões contínuas.  

De sua participação no estudo videobiográfico, é bastante representativo o 

fato de que, tão logo a adolescente compreendeu o que estávamos ali propondo, 

nos cochichou ao ouvido querer contar a história de sua filha, sem adiantar mais 

qualquer detalhe. Sem saber exatamente do que se tratava, até lhe pedimos a 

autorização para usar aquele seu interesse como exemplo, durante a nossa 

apresentação do projeto. Porém, fomos incontinenti por ela impedidos. Iríamos 

entender porque, adiante, por ocasião de sua configuração narrativa. 

 

Eu nasci em Recife. Aí, eu vim pra Natal quando tinha nove 
anos. Com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos. 
Quando eu cheguei aqui, minha vida foi tudo pra baixo. Minha 
mãe se separou de meu pai. Minha mãe arrumou um homem, 
entendeu? Que era meu padrasto. Mas eu não gostava dele. 
Ele batia nela, tirava sangue e fugia de casa. Quem me levava 
para o banheiro era ela. Um dia, eu acordei com vontade de 
urinar. Aí, eu chamei ela. Na hora que eu acordei tava toda 
melada de sangue, e ele perto de mim. Aí, ele disse que se eu 
dissesse alguma coisa à minha mãe, ele matava a minha mãe. 
Eu fiquei com medo. Mas, um dia, eu disse à minha mãe. Aí, 
ela me disse: - Não, mentira, eu acho que você tava 
menstruada. Então, eu disse a minha vó e minha vó deu parte. 
Aí, fui por corpo delito e deu positivo. (JOANA, 16 anos). 

 

Relativamente às questões sexuais, a violência intrafamiliar contra criança e 

adolescente pode ser discutida não só em seus aspectos individuais, mas sociais, 

políticos e culturais, resultantes de um processo construído historicamente. No 

espaço doméstico, por um processo de domínio e de poder estabelecido pelas 

regras sociais, agressores com laços consangüíneos ou de parentescos perpetram 

também a violência sexual. 

A violência ou abuso sexual pressupõe o envolvimento de crianças e 

adolescentes em práticas sexuais, seja de forma coercitiva, persuasiva ou até 

mesmo tolerada ou “consentida”, nestes últimos envolvendo adolescentes. Mesmo 

nestes casos, esses atos são incluídos em termos de violência, pois a infância e a 

adolescência são etapas bastante peculiares de desenvolvimento, pressupondo que 

ainda se esteja em fase de aquisição de conhecimentos e definição de escolhas e 

de efetivação delas. No âmbito doméstico, estas práticas sexuais coercitivas contra 

crianças e adolescentes pressupõem como fato intrínseco a relação de poder que é 
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definida como aquela em que se exercita à força, legitimada ou não, para a 

dominação.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente determina garantias à criança e ao 

adolescente contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão, e dispõe que o abuso sexual em crianças e adolescentes seja 

de notificação obrigatória, havendo apuração de responsabilidade para aqueles que 

se omitirem, estando os mesmos sujeitos às penalidades legais. A narrativa de 

Joana não deixa clara a eventual penalidade ao seu agressor. 

 

Minha mãe não ficava comigo lá, internada. Aí o Conselheiro 
chegou e disse que eu não podia mais ficar lá sozinha. Aí disse 
que eu ia pra uma casa ótima. Nesse dia, minha mãe também 
foi com ele. Aí eu fui para a Casa II. Aí minha mãe fugiu com 
meu padrasto. E até hoje! (JOANA, 16 anos). 

 

 Assim como Beatriz, Joana também guarda boas lembranças de seu ingresso 

no abrigo. Tanto na Casa II – “Lá era bom! As estranhas me tratavam bem... Eu 

brincava!” – quanto na Casa III, para onde fora transferida três anos depois – “Foi 

legal, também. Todo mundo me recebeu bem. Aí eu fiquei quieta. Na minha”.   

Contudo, ao aportar os termos “ficar quieta” e “na minha”, em seus 

fragmentos narrativos, demonstra a aquisição de uma aprendizagem acerca de 

como deve se comportar no contexto daquelas ambiências institucionais. E, assim, 

ao descrever a disposição para se tornar invisível no contexto de sua já invisibilidade 

social, ficamos na dúvida se se tratava do processo de docilização de seu corpo, nos 

termos de Foucault (1987), ou se aquela atitude corresponderia a uma tática de 

resistência, nos termos de Certeau (2012). 

Por ocasião da dinâmica conduzida pelas psicólogas, quando instada a dizer 

três coisas das quais gostava e três das quais não gostava, Joana, um fio de voz, 

mal se apropria de sua capacidade de expressão, tornando-se literalmente quase 

inaudível. Reproduzimos a sequência. 

 

Joana (voz baixa): Meu nome é Joana (Silêncio) - Izabel 
Cristina (conduzindo): Do que você gosta Joana? - Joana - 
Tanta coisa! - Izabel Cristina: Diga só três! - Joana: Gosto de 
namorar, tem vez que também gosto de sair da linha... (ri, 
timidamente) (Novo silêncio) – Izabel Cristina (intervenção): 
Gosta de namorar, às vezes sair da linha... - Joana: Ir pra 
escola... Mas tem vez que eu não vou não, tem vez que eu tô 
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cansada e num gosto de ir – Izabel Cristina: E coisas que 
você não gosta? - Joana: (Silêncio) – Izabel Cristina: (mais 
uma intervenção): O que não gosta mesmo? Coisas que você 
não gosta de fazer, coisas que você não gosta de comer, do 
que você não gosta? - Joana: Ah! Num sei. Izabel Cristina: 
Não sabe? – Joana: Sei não. (E a palavra é passada para o 
adolescente ao seu lado). 

 

Os estudiosos do fenômeno “corpo” lançam sobre ele vários olhares, assim 

como conceitos diversos. Inicialmente o corpo foi apresentado e estudado como 

corpo biológico e, posteriormente, também vivido como corpo cultural. Nesse 

processo, o “corpo” foi sendo fabricado e educado para a vida em sociedade. Nessa 

perspectiva, Foucault (2009), primeiro identifica as técnicas de suplício dos 

condenados, realizados em eventos de punições, que no decurso dos séculos XVIII 

e XIX foram desaparecendo, para assumir novas formas de disciplinamento, ao 

substituir o suplício por modos de submetê-los a processos de obtenção de aptidões 

e qualificações. 

Daí em diante, a docilização dos corpos não estaria mais necessariamente 

ligada à violência física, mas estabelecida por outro tipo de violência, realizada na 

forma de um olhar de reprovação, privação da palavra, proibição da expressão do 

pensamento, exigência da boa conduta. Nas instituições como família, escolas, 

quarteis, hospitais, abrigos, dentre outros setores da sociedade, a docilização dos 

corpos objetiva torná-los obedientes e bonzinhos, que não contestem, nem sejam 

afeitos a subversões.  

Após sete anos de acolhimento institucional, Joana, mesmo se expressando 

timidamente, esforçando-se para que a deixem quieta, omitindo-se de dizer ou, mais 

radicalmente, talvez sem saber mesmo quais as coisas que a desgostam, deixa 

entrever a disposição em “sair da linha”. Esse termo, em nós, acende um fio de 

esperança. Afinal, haveria nele a possibilidade de investimento num trajeto que 

gradualmente pudesse instar a adolescente a investir no desmonte da eventual 

docilização de seu corpo? 

Logo após descrever os acontecimentos dramáticos de abandono familiar e 

abuso sexual, o que, para nós, diante do comportamento retraído da adolescente, já 

se nos pareceu bastante significativo, ela, enquanto narradora, aparentemente dá 

por encerrada a configuração que vinha realizando. “Aí, pronto!”. Porém, como até 

então estávamos aguardando a prometida história da filha, conforme ela havia 
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prenunciado, em cochicho, na ocasião de apresentação do projeto, indagamos se 

ela ainda queria falar sobre este assunto. 

 Apesar de longa, decidimos incluir a narrativa da adolescente na íntegra, 

mesmo que a dividindo em quatro sequências sobre as quais buscamos tecer 

nossos comentários.  

 

Eu saia com as meninas... Fugia para passear nas festas... Eu 
vinha do Carnaval. Aí, conheci Dinarte. Era o maior amigo de 
Luana (colega de abrigo). Como eu não tinha lugar pra dormir, 
(o abrigo delimita hora para a entrada e saída dos 
adolescentes), ele me convidou para dormir na casa dele 
(JOANA, 16 anos).  

 
Proibida de seu legítimo direito de ir e vir, a adolescente utiliza-se do artifício 

da evasão, junto com as demais colegas de acolhimento, como tática para participar 

da maior festa popular do país. Ainda nessa sequência, não podendo retornar ao 

abrigo, diante das normas de horário de entrada e saída da instituição, o recurso foi 

aceitar a hospitalidade do jovem recém-conhecido, aceitação que a adolescente 

justifica por sê-lo o maior amigo da colega de acolhimento institucional. 

 

Fiquei com medo... Mas, rolou! Aconteceu o negócio. O único 
homem que eu fiquei só foi ele. Que eu confiei e tudo. Só foi 
uma vez só! Daí, tempos depois, eu dormia muito e a tia 
percebeu que havia alguma coisa estranha em mim. Ela falou 
pra outra tia que parecia que eu tava buchuda. Fui fazer exame 
no mesmo dia. Aí deu que eu tava. Passados uns tempos, fui 
fazer a ultra. Tava com quatro meses. Dava pra ver que era 
uma menina. Pensei em abortar. Mas, na hora, pensei que a 
criança não tem culpa. Foi cesárea. Eu fiquei muito tonta, mas 
ainda vi a carinha. Caí no sono. No outro dia eu me acordei e vi 
ela. Foi bom demais! (JOANA, 16 anos). 

 

Tendo vivenciado a experiência do estupro seis anos antes, a adolescente, 

mesmo com medo, retoma (ou inicia?) sua vida sexual. Sinalizando para um total 

desconhecimento das transformações que se vinham operando em seu corpo, a 

adolescente, tempos depois, tem seus sintomas físicos diagnosticados pelos 

saberes do senso comum, que logo são confirmados pelo saber da ciência. Estava 

grávida.  

Nesse processo, algumas questões se projetam das sombras lacunares da 

narrativa. Independentemente de ter sido vítima de abuso sexual, mas, sobretudo, 

por causa disso e de sua condição adolescente, Joana, naquele contexto, 
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certamente haveria de ter tido orientações sobre sexualidade, corpo, prevenções, 

enfim, educação sexual.  

Nesse contexto, aos quinze anos, idade em que engravidou, a ausência de 

menstruação teria sido o indicativo pelo qual a adolescente, mais do que a 

sonolência diagnosticada, não por ela, mas por uma educadora social, certamente 

suscitaria a desconfiança na possibilidade da própria gravidez.  

Quando indagada sobre essa possibilidade de autopercepção, a adolescente 

justifica a ignorância sobre as mutações que em seu corpo se processavam da 

seguinte forma:  

 

É que eu não pensava em mim. Pra mim, não existia eu no 
meu corpo, entendeu? Era outra pessoa. Não era eu, não era 
eu. Sei lá, eu acho que viajava no mundo... Eu saia do meu 
corpo, entendeu? Não era eu. Eu me sentia muito sozinha. 
Chorava muito... Era muito... Sei lá... (JOANA, 15 anos). 

 

Esta elipse na narrativa da adolescente, a partir do retorno por ela dado a 

uma de nossas questões exmanentes, teve a intenção de ilustrar, na época de sua 

gravidez, a relação de Joana com o próprio corpo, que, em nossa compreensão, 

revelava um processo não mais de docilização nos termos foucaultianos, mas de 

uma espécie de transcendência pela qual a adolescente “viajava no mundo”, 

assumindo pela imaginação a liberdade que ali lhe era negada e, assim, subvertia as 

normas institucionais, transportando-se para outros tempos e outros espaços.  

Nesse sentido, haveria ali alguém que procurava fazer de sua vida uma obra 

de arte? Ou, em outros termos, assumia o devaneio como tática de resistência? De 

uma ou outra forma, buscávamos compreendê-la para assim poder de alguma forma 

ajudá-la. Feita tal ilustração, retornemos a sequencialidade de sua narrativa, que, 

com o nascimento da filha, faz Joana perceber-se com outra qualidade de vida. 

 

Aí, voltei para a Casa III. Fiquei lá no quartinho, perto da 
cozinha. As coisinhas dela tava tudo arrumadinho. O berço, 
tudo. Aí, a tia me chamou pra conversar. Falou como seria. 
Que eu teria que dar mais atenção a minha filha, não em mim, 
mas nela. Aí, pronto, era dá banho, dá de mamar... O pai 
também ia visitar ela. Era bom! Quando ela tinha dois meses, 
não tava mais pegando meus peitos. Eu achei estranho. Como 
ela tinha duas vacinas para tomar, eu fui e disse à enfermeira. 
Aí, ela disse: - É normal. Aí, pensei: é normal a pessoa passar 
vinte e quatro horas sem comer? Já a médica disse: - É, né? 
Voltei lá pra Casa, fui dar de mamar a ela: - a minha filha não 



216 
 

quer pegar no peito. Ela não chorava direito, não ficava 
sorrindo como era, entendeu? O choro dela era baixo. Aí, eu 
perguntei a tia: - Tia, Ana não tá querendo pegar o peito não. 
Eu tô achando algo estranho. Aí ela foi ao tio Erivaldo. Aí ele 
disse que era normal, entendeu? Aí, de noite, no plantão da tia 
Carla, a tia da limpeza, ela disse, na hora que eu ia dar banho 
em minha filha: - Essa menina precisa ir ao médico. Aí, eu 
disse: - Se eu for para o médico com ela, tio Erivaldo vai dar 
carão em mim! (JOANA, 16 anos). 

 
 Ao retornar para o abrigo com a filha, Joana constrói para si um mundo que 

agora finalmente parecia fazer sentido. A rotina de cuidados com a filha, as visitas 

do pai, um canto só para as duas, mesmo que lá nos fundos da cozinha, davam 

colorido especial ao dia a dia da adolescente. Contudo, algumas sombras se fizeram 

anunciar, primeiramente na forma do distanciamento físico entre mãe e família, 

representado pela rejeição ao ato de amamentar pelo bebê.  

Não tranquilizada pelos saberes canônicos que viam o quadro clínico sob o 

signo da normalidade, a jovem mãe identifica outros sintomas, através da 

comunicação oral da criança, agora efetivado num choro que se mostra cada vez 

mais débil. Recorre aos educadores e recebe deles a ratificação do mesmo 

diagnóstico de normalidade.  

Sem poder retomar o artifício da evasão, dessa vez para que pudesse levar a 

filha aos médicos, uma vez que, em sua percepção, este fato incidiria na destituição 

de seu poder parental, a adolescente fica a mercê da sensibilidade dos responsáveis 

pelo acolhimento institucional, que inesperadamente vem de alguém, cuja função, 

em princípio, não inclui esse tipo de responsabilidade. 

 

Mas, aí a gente foi, entendeu? Aí chegou lá, fez exame de 
sangue. Não deu nada... Não deu nada. Ela tava boa. A gente 
foi pra outro posto. Chegou lá, bateu raio X. Disseram que ela 
tinha alguma coisa no coração. E que também não tava boa. Aí 
a medica disse e perguntou: - Porque você não trouxe ela 
quando ela não queria pegar o peito? Eu acho que ela estava 
me acusando. Aí eu disse: - Não. Eu dependo do enfermeiro, 
dependo dos outros para trazer ela. Eu não podia fugir para 
levar ela, senão eu ia perder a guarda da minha filha. Aí a 
médica disse: - Você é uma mãe muito (procura a palavra). 
Não sei o nome. Que não cuidava direito! Fiquei triste. Eu 
disse: - Eu dependo dos outros para trazer ela. E dependo 
mesmo! Aí, ela ficou lá e só me deixaram ver ela uma vez. Mas 
eu sabia que ia acontecer alguma coisa com ela. Aí, Erivaldo e 
a médica disseram que ela tinha problema de coração. Mas, 
quando ela tava dentro da minha barriga, a gente fez exame e 
não tinha nada. E veio aparecer com dois meses! Sei lá, eu 
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acho que o povo tava me acusando. Eu fiquei triste. Eu só 
queria saber de me matar. Muitas coisas. Aí tio Erivaldo disse 
que eu ia precisar de muita força. Mas eu já sabia, entendeu? 
Aí, eu fui lá até a médica e disse que eu queria ver minha filha. 
Aí eu fui lá e peguei ela morta e botei aqui (no colo). O pai ficou 
muito nervoso, querendo quebrar as coisas. Não parecia que 
ela tinha algo, tio! Ela era feliz! Todo mundo percebia que ela 
não tinha nada! Veio aparecer com dois meses. Não tinha 
nada! Era isso que eu ficava magoada. Triste. Ficava sozinha 
dentro do quarto. Me cortava. Queria saber de me matar. Eu 
era muito sozinha (JOANA, 16 anos). 

  

Não havendo mais o que fazer, a adolescente é acusada de negligência e, 

apesar de justificar-se através das impossibilidades que lhes eram impostas pela 

condição institucional, sente-se solitária em sua argumentação, restando-lhe apenas 

o recurso da tristeza, que avança para uma depressão, atualmente oscilante, frente 

às eventuais notícias de suas automutilações. Quando indagada sobre as razões de 

querer reviver toda aquela história em sua narrativa, a adolescente é dubiamente 

oscilante e enfática em sua premente necessidade: “Sei lá... Porque...Tirar mais, 

entendeu? É que eu tava me sentindo muito sozinha” (JOANA, 16 anos). 

Luiz, 17 anos. Dois meses após o desembarque do adolescente no abrigo, 

nada se sabia da origem dele. O adolescente se recusava a fornecer dados sobre 

sua história e, por isso, os conselheiros tutelares locais e de outras cidades haviam 

sido acionados, com o intuito de descobrir eventuais informações familiares e as 

razões que o conduziram à instituição.  

As informações sobre Luiz somente chegaram um mês depois que havíamos 

iniciado a oficina de vídeo. O adolescente era natural de uma pequena cidade do 

interior de Pernambuco, havia fugido de casa e os seus familiares sequer 

suspeitavam o paradeiro dele. Essas foram as informações transmitidas pelos 

educadores sociais. 

Para nós, Luiz era uma grande interrogação e um desafio. Certo que ele era 

um dos integrantes mais assíduos e participativos da oficina de vídeo, mas, se até 

então, ele não havia revelado a sua história para os educadores sociais, como iria 

fazê-lo no âmbito daquele projeto? 

O adolescente havia marcado uma primeira impressão extremamente 

polêmica no dia da apresentação do projeto, quando retornou a indagação que 

lançamos a todos os presentes acerca das expectativas profissionais de cada um. 

Reproduzimos o episódio. 
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Pesquisador: Se eu perguntasse a algum de vocês qual 
profissão vocês queriam ter, alguém pode dizer alguma coisa? 
Luiz: Estourar a cabeça de ladrão. Atirador de elite. 
Pesquisador: Estourar a cabeça de ladrão? Luiz: É. De 
bandido, psicopata. Pesquisador: É? Então, quem é que hoje 
faz isso como uma profissão, um trabalho? Beatriz: Ninguém. 
Maria Antonieta (Educadora Social): Isso é um trabalho? Luiz: 
É tia. O cara tá ganhando pra fazer aquilo. Pra proteger a 
pessoa. Pesquisador: Quem é que ganha pra fazer isso? 
Gabriela: Eu digo que é a polícia! 

 

Muito provavelmente, Luiz tenha ali nos colocado e aos seus educadores 

sociais em teste. Ao rever as imagens, foi possível perceber o olhar irônico do 

adolescente para os seus pares de acolhimento, em divertida linguagem corporal de 

agente do desequilíbrio, da controvérsia e da provocação.  

De nossa parte, havíamos antecipadamente assumido a postura de 

considerar quaisquer que sejam os ditos ali de modo sério, sem julgamentos, mas 

de forma crítica, no sentido de aprofundar, com eles, qualquer que seja a temática, 

retornando sempre os assuntos dispostos através de formulações indagativas que 

nos levássemos, juntos, à reflexão. 

Naquela ocasião, lembramos mais uma vez de Graciani (2009), quando a 

autora nos fala do orgulho dos meninos de rua de serem agressivos e violentos. 

Nessa direção, adiante, iríamos testemunhar Luiz como um dos principais 

protagonistas da prática cultural do “pagô”, aqui já descrita como uma modalidade 

de punição a quem infringisse o código interno de conduta estabelecido pelos 

próprios adolescentes. O adolescente também se declarava um dos apaixonados 

adeptos do jogo de videogame GTA, um campeão de audiência entre os meninos, e 

também entre algumas meninas do abrigo, assim descrito pelo próprio Luiz: “É jogo 

de morte. Mata policial. Mata normal. Só negócio violento”. 

Nos demais adolescentes, o orgulho de ser violento se fazia representação 

através de uma determinada estética corporal. A cada vez que as lentes da câmara 

os focalizava individualmente ou em grupos, principalmente aqueles que não 

participavam da oficina de vídeo, logo se operava neles uma verdadeira 

transmutação. Eram gestos agressivos, olhares e expressões faciais de ira, além de 

mímicas encenando o porte de armas, que, por vezes, eles mimeticamente 

ameaçavam disparar. 

Para nossa surpresa, Luiz foi o único adolescente do sexo masculino a se 

propor a narrar a sua história de vida. Contudo, mostrou-se extremamente nervoso, 
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o que nos levou a iniciar a entrevista narrativa formulando questões que o fizessem 

reestabelecer a calma. Pedimos que ele nos dissesse primeiramente o porquê da 

decisão de participar daquele projeto. 

 
Eu pensei assim que, eu fazendo aquele curso (oficina de 
vídeo), eu ia poder ter assim uma oportunidade de emprego, 
não ia ser um emprego assim tão pesado, “quiném” o de meu 
pai, que trabalha no campo cortando cana, semeando, essas 
coisas assim de trabalhar ao ar livre, no sol quente, todo de 
blusão, calça, bota, chapéu, aquela roupa toda, e mais 
embaixo de sol quente. É difícil trabalhar assim do jeito que ele 
trabalha (LUIZ, 17 anos). 
 

É bastante clara a percepção crítica do adolescente acerca da atividade 

profissional do pai, por ele percebido numa luta inglória, em condições precárias que 

o expunha, sobretudo, às intempéries da natureza. Tal percepção era pelo 

adolescente simbolizada na composição bastante próxima do vestuário do “boia-

fria”, personagem típico do setor rural brasileiro, cuja relação de trabalho é 

comumente submetida a condições indignas, degradantes e de baixíssima 

remuneração.  

O adolescente se mostra disposto a não incorrer na reprodução do ciclo de 

pobreza e miséria que se lhe apresenta o futuro, tendo o pai como espelho do que 

um dia ele poderá vir a ser. Daí, o pragmatismo de sua decisão de apegar-se à 

primeira oportunidade que se lhe apresentou como uma alternativa para romper com 

o ciclo de miséria ao qual gerações de uma mesma família estão por vezes 

condenadas a repetir, num mesmo trajeto de pobreza que se arrasta por entre seus 

descendentes.   

 

Minha família não é tão grande. Mas, assim, é um pouco muito 
humilde. E muito sofrida. Desde moleque, a minha casa era 
uma casinha de barro. Tinha seis irmãos comigo. Sete, comigo 
era sete. Então, desde moleque, assim, a minha vida foi muito 
sofrida. Poucos momentos de alegria. Não tem tantas 
lembranças boas assim (LUIZ, 17 anos).  

 

Ao descrever as precárias condições socioeconômicas pelas quais se iniciou 

na vida, Luiz as associa a ausência de boas lembranças, parecendo querer nos 

dizer com isso que não teria uma história para contar. Nesse balbuciar, que mais se 

assemelha a uma negociação interior que o estaria levando a se questionar se de 
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fato o que tinha para contar valeria a pena ser narrado, aos poucos o adolescente 

vai colocando em cena o jogo de suas relações familiares com os pais.  

 

O meu pai trabalhava na usina. Ele ia trabalhar, saia de manhã, 
chegava no sábado. Eu não via muito ele não. Não tinha muita 
conversa com ele não, porque quando ele chegava, pegava a 
arma dele, ia pra mata caçar pra poder ajudar na mistura em 
casa e tal, essas coisas assim. Aí eu não via ele muito não. 
Não tinha muita conversa com ele não. E também eu era 
moleque, pequeno (LUIZ, 17 anos). 
 

Do quadro socioeconômico e cultural que o adolescente aos poucos vai 

compondo de sua ambiência e relações familiares depreende-se o funcionamento do 

elemento pobreza como núcleo gravitacional de outras vulnerabilidades. Ao ser 

tragado pela árdua lida com a terra e a inventar táticas pelas quais pudesse cumprir 

o seu papel de provedor da família, o pai de Luiz é subtraído do tempo de 

contemplação, educação e diálogo com o filho, incorrendo na fragilização dos 

vínculos familiares paternos, que não ocorre apenas por força das dinâmicas 

intrafamiliares, mas também por fatores estruturais, históricos e sociais. “Falar das 

condições em que vivem as crianças e os adolescentes no Brasil é falar também das 

condições de vida de suas famílias” (PNCFC, 2006, p. 50,51). 

 
Já minha mãe, quando eu mais precisei dela, aí ela não 
acreditou em mim. Aí foi que aumentou a raiva mesmo. 
Comecei a usar drogas, beber cachaça, e aquelas coisas 
assim, muitas coisas. Até o dia que eu resolvi sair de casa. Ela 
descobriu que eu tava usando drogas, aí aquele negócio todo 
falando na minha cabeça e tal. Eu olhava para ela, assim, no 
pensamento, falando, assim, no pensamento, não pra ela. 
Falava assim: é, quando eu precisei da senhora, a senhora não 
acreditou em mim, agora vem falar isso pra mim (LUIZ, 17 
anos). 
 

 Neste momento da narrativa, Luiz sinaliza para uma presença continuamente 

silenciada no decurso de sua configuração narrativa. Até então, o pai, apresentado 

como ausente na vida do filho criança e, na atualidade, descrito como 

contraexemplo no que diz respeito às referências laborais futuras do filho 

adolescente, não é, contudo, posicionado como uma personagem mais decisiva em 

termos de ressentimentos e mágoas.  

Nesse sentido, se o pai tem alguma força simbólica na narrativa do 

adolescente, é à mãe que ele mais fortemente atribui às consequências 
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devastadoras da descrença relativamente a algum episódio por ele com ela 

compartilhado que, embora não revelado em sua narrativa, está continuamente 

sendo nela referido. 

Dentre as consequências da descrença da mãe, estaria o desenvolvimento de 

uma atitude responsiva que se articulava intimamente num mutismo que a 

censurava em suas funções maternas e que, gradualmente, ia esgarçando o vínculo 

afetivo, o que, na concepção do adolescente, resultara no ingresso dele no universo 

das drogas.  

 E, assim, o adolescente, apesar de continuamente se referindo em sua 

narrativa ao episódio alvo da descrença da mãe, dele nada revela em sua narrativa. 

E, muito embora explicitamente descreva a presença intermitente desse episódio na 

forma de uma memória da qual ele não consegue se desvencilhar, estando sempre 

ativa nas mais diversas facetas de sua vida infanto-juvenil, os detalhes e o conteúdo 

dos acontecimentos são vigilantemente por ele mantidos sob guarda.  

A enunciação que se fez mais próxima dessas ocorrências se dá em tom de 

justificativa: “é uma coisa muito intima pra mim, que eu tenho... Sinto, assim, 

vergonha de falar, sabe? Eu não tenho, assim, muita intimidade, assim, para falar 

não” (LUIZ, 17 anos). O fato é que tais acontecimentos incidiram numa série de 

decisões na vida do adolescente. Durante o seu período escolar, eles foram 

sublimados na forma de indisciplina. 

 
Eu tava na escola, assim, sentado, sabe? Sentava na mesa da 
escola, nem conseguia “se” concentrar direito, ficava nervoso, 
levantava, fugia, ia assim. Começava a pensar nos problemas, 
coisas da vida. E também sobre o negócio, sobre o negócio da 
minha mãe que eu falei pro senhor e tal. Começava a pensar 
naquilo, aí já ficava nervoso, já pensava coisas más e tal, já 
ficava naquilo, aí já fugia, já quebrava lápis, rasgava caderno, 
saia da sala, esses negócios assim. Na maioria das vezes, eu 
só ia pra bagunçar mesmo, porque muitos problemas, muito 
negócio na cabeça (LUIZ, 17 anos). 

 

 A evocação das memórias escolares do adolescente pautadas pela 

indisciplina nos remete às nossas próprias percepções estereotipadas da indisciplina 

dos nossos educandos. A adesão a tais preconcepções certamente nos leva a 

caminhar na contramão dos princípios de uma pedagogia que nos orienta a estar 

continuamente atentos a quão pouco sabemos do outro, advertindo-nos para o 

dever de estar continuamente problematizando a dramaticidade que nos desafia a 
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pensar a realidade humana e a compreender os sentidos ocultos que vem da 

barbárie pela qual, sobretudo, nossas crianças e adolescentes são tratadas.  

 
Foi um tempo ruim, sabe? Quando eu era moleque, muito 
moleque, eu pensava demais nos problemas. Tanto é que 
aconteceu uma parada comigo que foi muito triste na minha 
vida. E então eu pensava muito naquilo. Ficava muito nervoso. 
E não dava vontade de estudar não. Mas, depois, quando eu 
fiquei mais maduro assim um pouquinho da cabeça, mais 
grandinho, eu já começava a controlar mais. Já não pensar 
mais naquilo, sabe, e se concentrar mais ali. Aí foi quando eu 
fui aprendendo a ler mais. E também a professora me ajudou, 
sabe? A professora da quarta série era mais legal, conversava 
mais. (LUIZ, 17 anos). 

 

No caso de Luiz, a escuta sensível que lhe é dedicada em algum momento de 

sua vida escolar por uma de suas professoras, é mantida no âmbito de uma 

lembrança reconhecida e arquivada pela diferença que fez em sua trajetória de 

formação. Daí que, por entre a contínua recorrência ao episódio que, repetidamente 

falado, dele nada o adolescente diz, se abre um espaço de gratidão, forjado pela 

sabedoria do outro que um dia se propôs a ir ao encontro dele em disponibilidade 

dialógica. 

 
Procuro não pensar mais nisso, sabe? Assim, na maioria das 
vezes vem na lembrança, mas eu procuro não ficar com aquilo 
na mente, sabe? Tentar tirar da minha mente, botar alguma 
coisa, conversar, fazer outras coisas, para tirar aquilo da 
mente. Agora, assim, eu já grandão, eu procuro me distrair, 
não deixar vir àquela lembrança na mente. Cara, assim, a 
pessoa nunca esquece, mas a pessoa não procura tá com ela 
na mente direto, entende? Sempre procura esquecer. Apesar 
que não esquece, mas sempre tentar acalmar a situação. 
(LUIZ, 17 anos). 

 

Solitário diante de uma memória com a qual lutava e ainda luta 

continuamente, o adolescente, aos poucos, se vê forçosamente a aprender modos 

de administrar as próprias inquietações e angústias. E, agora, ocasional e 

estrategicamente, diz ter forjado modos para afastar tais lembranças de sua 

memória, sempre que a situação lhe exige o redirecionamento disciplinar para outras 

direções. Trata-se, na concepção dele, de um processo de amadurecimento que, de 

modo significativo, evoca a memória de um encontro com o outro que um dia, pela 

disponibilidade para o diálogo, se fez mediação de seu ingresso no mundo da 

cultura escrita e possibilidade de acompanhá-lo no processo de alfabetização.  
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Frente a uma de nossas questões exmanentes, quando perguntado sobre sua 

fuga de uma cidade do interior de Pernambuco para Natal, e não para a capital de 

seu estado, por exemplo, o adolescente assim esclarece a escolha. 

 

Porque (Recife) é muito próxima, é tipo assim, vizinho. Tinha 
que ser distante, onde demorassem a me achar, sabe? Passar 
um tempo longe de casa pra esquecer os problemas. Assim, 
mas parece que é pior (riso nervoso). (LUIZ, 17 anos). 

 

No decurso da luta interior e solitária que trava com a própria memória, o 

adolescente se equilibra numa gangorra emocional que, no contexto das 

inquietações que o conduzem à vida adulta, assume a necessidade de se afastar do 

cenário e das personagens que protagonizaram as ocorrências mantidas em seu 

arquivo íntimo.   

 
Eu me vendo naquela situação toda, mano, sem dinheiro, sabia 
onde minha mãe escondia um dinheiro, fui lá, peguei sessenta 
e nove reais, botei no bolso e fui para a rodoviária. Comprei a 
passagem e vim direto pra Natal. Chegando aqui, dormi na 
rodoviária e quando foi no dia seguinte sai pedindo trocado a 
um e a outro. Andei o dia todinho no sol quente, aí eu fui pedir 
ajuda aos policiais. Disse que tinha fugido de casa. Aí eles me 
levaram para o CREAS, pro SOS, depois pra Delegacia, depois 
eu fui para o Conselho Tutelar, depois pro Juiz, depois pra 
Casa de Passagem. Aí eu tô aqui até hoje. 

 

 Uma vez tomada à decisão, Luiz pôs o plano de fuga em prática e se apropria 

das economias da mãe, conseguindo chegar à cidade de Natal. Uma vez que havia 

se apropriado apenas do suficiente para o transporte interestadual, logo é obrigado a 

mendigar pelas ruas da cidade. Quando finalmente esgotadas as possibilidades de 

sobrevivência nessas condições, o adolescente pede ajuda às autoridades policiais. 

 Quando intentamos o registro audiovisual das narrativas dos adolescentes 

abrigados, não havia nesse procedimento apenas o interesse de tê-las fielmente 

reproduzidas, de modo que pudéssemos, em nível de pesquisa, promovê-las à 

condição de fonte de dados. Para além dessa possibilidade, pensávamos em formas 

de remeter cada participante a um diálogo consigo, fazendo-os voltar-se para as 

histórias por eles narradas, num movimento de olhar para si e descobrirem-se heróis 

de suas vidas. 

 Em nossa leitura, cada uma das narrativas se apresentava como uma teia 

complexa, cujos fios se entrelaçavam para a configuração de enredos dramáticos, 
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em meio aos quais os adolescentes se debatiam em busca das possibilidades de 

urdirem outros tecidos para si. 

No entanto, constituídos irremediavelmente nas armadilhas que os 

aprisionavam já na origem de suas vidas, necessitavam agora de um espelho pelo 

qual pudessem se conscientizar dos passos pelos quais se tornavam urdidores do 

próprio cerco sobre si, assim como também de lentes pelas quais conseguissem 

enxergar outros horizontes passíveis de ser por eles urdidos. 

Identificar os fios que emergencialmente deveriam ser desembaraçados, 

contudo, era tarefa exclusivamente deles e, nesse sentido, tudo o que poderíamos 

fazer era criar as condições para que tal encontro consigo se efetivasse. É desse 

caminho que tratamos a seguir. 

 

8.3 A MEDIAÇÃO VIDEOBIOGRÁFICA NO ENCONTRO DE SI 

 

Os procedimentos que puseram os adolescentes diante de suas 

videobiografias em processos de reflexão acompanhada tomaram por referência a 

noção de mediação biográfica, através da modalidade do “coinvestimento dialógico”, 

conforme a define Passeggi (2008). Para a autora, a mediação biográfica se 

constitui dos “processos envolvidos no acompanhamento de um grupo de pessoas 

em formação que escrevem e trabalham sobre suas narrativas com a ajuda de um 

formador” (ibid., p. 44).  

Nesses processos de formação e autoformação pelas histórias de vida, ocorre 

o “coinvestimento dialógico” entre a pessoa que narra e o grupo, entre os integrantes 

do grupo e quem os acompanha, através do qual o formador assume papéis 

diferenciados em sua função de caminhar com o outro, cujos desempenhos a autora 

teoriza a partir das figuras antropológicas do mediador e do narrador, propostas por 

Josso (2010). 

Em síntese, Josso (2010) propõe quatro figuras antropológicas, inspiradas na 

maneira de caminhar com o outro na formação geral: o Amador, o Ancião, o 

Animador e o Balseiro. Para Josso (2010, p. 191), “o Amador gosta certamente das 

histórias de vida, mas, sobretudo, das pessoas que as contam e do caminho que é 

possível percorrer com elas”. (Itálico da autora). 
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Ele não se cansa de escutar a trama de uma vida, os seus 
conflitos e momentos felizes, as suas interrogações, os seus 
pontos menos evidentes, porque são também indícios do 
mistério das nossas existências. Capaz de se reconhecer 
nessa humanidade partilhada, pode colocar-se numa situação 
de alteridade questionadora (ibid.). 

 

Por sua vez, a figura do Ancião, tendo acumulado experiências desse gênero, 

dispõe-se a evocar suas próprias aprendizagens e, conhecedor dos meandros desse 

processo de construção narrativa, os utiliza para encorajar aqueles que estão sob o 

seu acompanhamento a dar os passos seguintes.  

 

Sabendo que ninguém pode percorrer o caminho da vida pelo 
outro, o Ancião coloca-se à disposição para fazer a travessia 
da fronteira escolhida e, ao fazê-lo, torna-se o Balseiro, a 
serviço da travessia [...] Ainda que o Balseiro conheça 
numerosas vias de passagem possíveis, ele apenas pode 
assinalá-las, porque não é detentor de nenhuma sabedoria 
sobre o devir existencial que lhe permitisse indicar a 
continuação do caminho que cada um escolherá tomar 
(JOSSO, 2010, p. 191-192). (Itálicos da autora). 
   

Finalmente, o Animador é a figura antropológica da interação e da 

comunicação, com a função de operacionalizar, sobretudo nos grupos de formação, 

as condições que permitam a cada interlocutor sentir-se confortável. A sua 

capacidade de improvisação se põe a serviço das sensibilidades, das formas de 

expressão e da valorização das personalidades e dos interesses de conhecimento. 

No contexto do processo de coinvestimento diálogo com os adolescentes 

autores das narrativas videobiográficas, percebemos a necessidade de adequar 

esses pressupostos, tanto na dimensão da realidade sociocultural do universo 

institucional do abrigo, como na dimensão da especificidade da grafia audiovisual 

que deu suporte material à construção das narrativas e às reflexões realizadas a 

partir delas. 

Na primeira dimensão, não se trata do coinvestimento no qual todos os 

integrantes de um grupo reflexivo se fazem participantes. A ambiência do abrigo não 

oferece as condições propícias à confiança, conforto e privacidade necessários aos 

investimentos narrativos e reflexivos pelos adolescentes eventualmente intentados 

sobre suas vidas, sobretudo diante dos conteúdos que se mostraram tão íntimos. 

Tais desconfortos foram especialmente antecipados em alguns episódios por 

eles protagonizados. Por ocasião do exercício audiovisual de apresentação do 
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abrigo, realizado pelas adolescentes Helena, de 15 anos, e Beatriz, de 13 anos, 

quando abordada pela colega acerca das razões que a conduziram aquele espaço, 

Beatriz se nega a responder, enfática. Reproduzimos o diálogo entre as duas 

adolescentes. 

  

Helena: Por que você veio pra cá, Beatriz? Beatriz: Uma 
situação muito grande. Helena: Pode falar não? Beatriz: Não. 
Helena: É particular? Beatriz: É. 

 

No caso de Joana, lembramos que a adolescente utilizou-se do artifício do 

cochicho para sinalizar a temática de sua narrativa em torno dos dramáticos 

episódios que levaram ao falecimento da filha. Já a narrativa de Luiz configura-se 

em torno da presença ausente dos acontecimentos que o acompanham em memória 

traumática.  

Como decorrência, cada uma das narrativas fora individualmente realizada 

em ambientes externos ao abrigo. Por ser grafada diretamente da expressividade 

oral e gestual dos seus autores, a videobiografia, na fase de narrativa, assume a 

condição de uma entrevista, incorrendo na assunção de orientações metodológicas, 

que aqui foram fundamentadas nos pressupostos de Schütze (2010).  

As reflexões em torno das narrativas foram igualmente realizadas fora do 

abrigo, em espaços privativos especialmente cedidos para esse fim por uma 

associação sem fins lucrativos. Nessas circunstâncias, o coinvestimento dialógico 

com estes adolescentes foi realizado individualmente, ou seja, entre cada um deles 

e o pesquisador, que, no decurso desses procedimentos, assume a função de 

mediador biográfico.  

Portanto, muito embora a figura antropológica do Amador, por gostar tanto 

das narrativas quanto de seus protagonistas, se disponha por todo o percurso 

videobiográfico, é no terceiro ciclo da videobiografia, quando os adolescentes são 

instados a refletir sobre suas narrativas, que ocorre destacadamente a presença do 

mediador biográfico, primeiro na figura antropológica do Animador, quando busca 

favorecer as circunstâncias para que cada adolescente escolha o caminho a seguir. 

Segundo Josso (2010, p. 192): 

 

Essa função de facilitação levá-lo-á a procurar as condições 
que permitam a cada participante ou interlocutor sentir-se à 
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vontade respeitando, ou até mesmo renegociando, o contrato 
estabelecido de início. 

 

Nesse sentido, diante das narrativas dramáticas de cada adolescente, 

decidimos instrumentalizá-los teoricamente para que eles pudessem identificar em 

suas narrativas, os momentos em que foram agentes dos acontecimentos e os 

momentos em que foram pacientes. Nessa direção, antes de serem exibidas suas 

videobiografias, procurávamos didaticamente encaminhá-los à compreensão da 

distinção entre “ter experiência”; “fazer experiência”; e “pensar a experiência”, nos 

termos de Josso (2010), já definidos em momento anterior deste estudo. 

A ideia era que, uma vez tendo se apropriado dessas noções, os 

adolescentes pudessem utilizá-las como lentes de análise e reflexão acerca de 

aspectos de suas narrativas. A tarefa exigiu contextualização e, nesse sentido, 

extraímos exemplos das próprias narrativas de cada um deles ou de acontecimentos 

por eles narrados em outras circunstâncias. 

Embora na ocasião não tenhamos ficado suficientemente convencidos de que 

os adolescentes haviam de fato apreendidos as distinções entre as três modalidade 

de experiências – ter, fazer e pensar - receamos em insistir nas explicações e com 

isso limitarmos a participação deles nas atividades reflexivas, por excesso de 

preocupação de estarem incidindo em erros ou acertos. 

E assim, para cada adolescente, individualmente acompanhado nos 

exercícios reflexivos, exibimos suas respectivas videobiografias, tão logo eles 

sinalizavam o entendimento às nossas explicações, orientando-os a solicitar a 

pausa, caso quisessem comentar algum fato, independentemente de estarem ou 

não de acordo com as modalidades ter, fazer e pensar as experiências. 

 
Pesquisador: Digamos que, de repente, uma chuva desaba, 
alaga e derruba a casa onde você mora. Essa é uma 
experiência que você vai viver, mas que não a procurou. Vai ter 
essa experiência, sem a ter procurado, não é isso? Beatriz: 
(confirma a compreensão em linguagem corporal) 
Pesquisador: Agora, na hora que você decide correr atrás de 
material para reconstruir a casa, você está fazendo a 
experiência acontecer, porque você decidiu fazer. Deu pra 
entender? Beatriz: Deu. Agora deu. Pesquisador: Não é 
simples? Beatriz: É. 

 

Assim que a exibição se inicia, Beatriz assume atitude de concentração. 

Conforme prevíamos, a sessão assume dimensão emocional tão logo se iniciam os 
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trechos em que a adolescente relata os acontecimentos envolvendo o abandono 

recebido por parte da mãe. Especialmente na primeira sequência desse relato, que 

durou três minutos e trinta e dois segundos, Beatriz se emociona. Primeiro, os olhos 

piscam intensamente. Depois, ver-se que eles se enchem de lágrimas. 

Disfarçadamente, a adolescente se recompõe, enxuga a face.  

Como a narrativa prossegue em torno do tema abandono recebido pela mãe, 

vê-se que, embora de forma mais contida, a adolescente continua emocionada. Vez 

por outra, baixa os olhos em semblante reflexivo. Mesmo depois de limpar os olhos, 

disfarçadamente, ainda veem-se restos de lágrimas em sua face. Rapidamente 

encontra uma forma de recompor-se mais uma vez, disfarçando o gesto com um 

comentário crítico sobre os próprios cabelos conforme os vê na tela. “Olha meus 

cabelos! Pelo amor de Deus!” (BEATRIZ, 13 anos). 

Um pouco à frente, quando se vê dizendo que a Casa de Passagem “não era 

só flores, mas flores, cravos e espinhos”, faz uma expressão de quem critica a 

própria liberdade poética. Mostra-se inquieta. Bate os dedos na mesa, recosta-se na 

cadeira, volta a ajeitar a blusa e o sutiã. Fica por alguns minutos concentrada. Mas, 

depois, arrasta a cadeira para distante da mesa. Volta a tamborilar os dedos, depois 

os estrala, até que balança a cabeça freneticamente, inquieta com as críticas que 

faz sobre o abrigo. Pede pausa. 

 
Beatriz: Tio, deixe eu te falar um negócio! Pesquisador: Pois 
não. Beatriz: Tio, o senhor não vai mostrar isso pra ninguém 
não e apaga? Pesquisador: Como? Beatriz: O senhor apaga 
isso aí? Pesquisador: Por quê? Não quer mais não? Beatriz: 
Não, eu quero ver. Mas, depois o senhor apaga? 
Pesquisador: Você me diz quais as partes que você quer que 
eu apague, tá? Beatriz: (Balança a cabeça afirmativamente) 
Pesquisador: Tá certo? Beatriz: (Novamente, balança a 
cabeça afirmativamente) Pesquisador: Você quer que eu 
apague tudo? Beatriz: Não, não. Mas, se o senhor quiser ficar 
só para o senhor e não amostrar a ninguém. Pesquisador: 
Ninguém vai ver isso, Beatriz. Agora, por que você quer que eu 
apague? Beatriz: (Balança-se na cadeira. Mexe a cabeça 
negativamente, depois, tentando minimizar a intenção, ensaia 
um discurso de desvio da questão): Olha os meus cabelos, 
pelo amor de Deus! Pesquisador: É por causa dos cabelos 
que você quer eu que apague? Beatriz (risada marota): E né 
não? Olha! Não, a pessoa fica com vergonha. 

 

Evidentemente não estava no aspecto estético o repentino interesse da 

adolescente em apagar aqueles rastros biográficos. Como o súbito arrependimento 
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se deu justamente por ocasião das críticas por ela lançada ao abrigo institucional, 

“um inferno”, e aos seus colegas de acolhimento, “ninguém ali é amigo de ninguém”, 

certamente a adolescente sopesava, naquele momento, o próprio discurso, num 

processo de conscientização movida pelo peso de suas palavras. 

Quanto ao quesito apagar as imagens, retomamos com ela essa 

possibilidade. Mas, diante do resgate, para a adolescente, de nosso compromisso 

pelo anonimato e sigilo das informações, cuja cópia do documento escrito lhe havia 

sido anteriormente entregue, ela ficou tranquila e retomamos a exibição.  

Assim que a narrativa é retomada, Beatriz volta a encrencar com os cabelos. 

“Porque, ó, muito feio!”. Pouco depois, descontraída, estira a língua para a câmara, 

mostra o piercing na língua, além de ficar um bom tempo ajeitando a blusa e o sutiã. 

Diante desses gestos, ficamos tranquilos. 

Adiante, quando a narrativa exibe o trecho no qual a adolescente relata o 

momento em que a mãe foi à escola e disse na frente de todo mundo que a filha não 

prestava, a jovem repete, sincronicamente, em balbucio bastante intimista, as várias 

frases por ela mesma ditas em seu depoimento videobiográfico. Consideramos essa 

ocorrência um atestado de veracidade dos fatos narrados. 

De repente, quando se vê falando que não quer voltar para casa porque 

senão ninguém vai impedi-la de se drogar, faz gesto intolerante para consigo 

mesmo, dispersando-se da atenção que até então dedicava à narrativa.  

Volta a se concentrar quando se vê mandando uma mensagem para a mãe, 

para que ela deixe de usar drogas. Nesse momento, mais uma vez faz um gesto de 

intolerância consigo mesmo, levando às mãos à testa. “É engraçado! Eu falando 

dela e usando, né? Isso que é engraçado, né?”. (BEATRIZ, 13 anos). 

Uma vez que a adolescente disse não haver se preocupado em identificar os 

episódios marcados pela distinção entre ter, fazer e pensar as experiências, 

passamos a assumir a função de mediador biográfico, agora na condição de 

Balseiro.  

Lembramos que o Balseiro é a figura que, conhecedor das várias alternativas 

que eventualmente ali se apresentam, em função de sua experiência, se permite 

apenas a assinalá-las, uma vez que se sabe não detentor de nenhuma sabedoria 

sobre o devir existencial do outro. 

Relativamente ao processo de inquietação vivido quando se viu fazendo 

severas críticas ao abrigo, percebemos ser aquele um ponto importante a ser 
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abordado com a adolescente, uma vez que a Casa de Passagem seria para ela 

ainda por algum tempo o lugar de morada, diante da impossibilidade de promover a 

sua reintegração familiar em curto ou médio prazo. 

Naquele momento, o processo de coinvestimento reflexivo que, juntos, 

realizamos, tendo a narrativa da adolescente como apoio, se inscreve na seguinte 

situação de registro. Reproduzimos o diálogo. 

 

Pesquisador: Tem uma hora que você diz assim: “foi minha tia 
que me deu a maior chance, a maior chance pra eu ficar lá 
dentro da Casa de Passagem, né? Beatriz: (Balança a cabeça 
concordando) Pesquisador: Depois, você critica muitas coisas 
da Casa de Passagem, mas nesse momento, em que você foi 
pra lá, você tinha isso como uma oportunidade? Beatriz: É, eu 
tinha isso como uma oportunidade. Assim, eu vou pra lá, não 
vou mais usar drogas, vou me recuperar, porque lá vai ser um 
canto que vai me ajudar. Quando eu cheguei, foi totalmente o 
contrário, uma coisa que eu não tinha planejado. Aí, eu achei 
ruim, depois eu comecei a achar bom, aí depois eu achei ruim 
de novo, depois achei bom. Aí, assim, quando a pessoa não 
gosta de um canto, a pessoa tem que saber fazer o canto que 
a pessoa tá. O canto pode ser o lugar mais “peba” que for. Se 
você souber levar, o canto se torna ótimo. Mas eu não soube 
levar assim que eu cheguei. Tô sabendo levar agora 
Pesquisador: É? Mas esse levar agora que tá acontecendo, 
como é que você vê? Beatriz: Eu vejo assim. Eu vejo que vai 
vir muitas coisas pelas frente, com certeza. Pesquisador: 
Coisas boas? Beatriz: Coisas boas, também coisas ruins, e eu 
também não vou, né, poder contrariar, eu vou ter que enfrentar 
(BEATRIZ, 13 anos). 

 

Quando indagada se entre essas coisas as quais ela terá que enfrentar 

encontra-se a escola, a adolescente se sente provocada e revela, pela primeira vez, 

a imagem pela qual acreditar ser vista por nós. Em sua formulação, surge um misto 

de indignação e posicionamento para a reversão da imagem pela qual acredita estar 

sendo percebida. 

 

O senhor me ver assim... O senhor pensa que eu não quero 
aprender a ler porque o senhor ver eu mal lendo uma coisa... 
Eu acho isso! Ver eu mal lendo um livro. Não lendo coisa 
alguma, porque não tenho aquele gosto, aquele prazer de 
prender a ler. Mas quando eu vou assim num canto, aí eu digo: 
poxa, todo mundo ler! Todo mundo ler um livro, sabe o que tem 
na capa de um livro, todo mundo sabe pegar um ônibus para ir 
pra algum canto e eu não sei. Mas só que eu botei na minha 
cabeça um negócio, que quando a pessoa quer uma coisa, a 
pessoa se esforça pra ter, a aprender também. Então eu disse 
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o que? Quero aprender a ler, vai começar as aulas, vou 
aprender a ler, vou pras aulas, vou crescer na vida e eu, um 
dia, quem disse que eu não tenho nada pra mostrar, que eu 
não tenho nada pra prestar, é aí que se engana. Porque, vão 
ver que eu vou dar a volta por cima. (BEATRIZ, 13 anos). 

 

Quase dois meses depois desse coinvestimento reflexivo, fomos buscar 

Beatriz no curso de representação teatral. A adolescente havia conquistado uma 

bolsa de estudo e, naquele primeiro dia de aula, fizemos questão de marcar 

presença. Primeiramente a indagamos sobre aquela experiência e, em seguida, pela 

escola. Reproduzimos o diálogo inteiramente gravado. 

 

Pesquisador: E aí, Beatriz? Já soube pelo professor que você 
tinha muito talento, não foi? Beatriz: Foi. Pesquisador: Agora, 
tem a questão da escola. Beatriz: Eu tô matriculada e vai 
começar agora. Pesquisador: Mas, você está matriculada! 
Beatriz: Estou matriculada e eu vou aprender a ler e eu vou me 
esforçar para andar em frente. Pesquisador: Você acha que 
essas coisas que a gente tem conversado nesse trabalho tem 
lhe ajudado? Beatriz: Tem. Pesquisador: De que forma? 
Beatriz: Assim, de muitas formas. Assim, porque o senhor fala 
que eu tenho que ir, para “mim” aprender, pra “mim” conseguir 
o que eu quero. E eu vou conseguir, em tenho certeza. 
Pesquisador: É, mas uma coisa falar e a outra é ir de verdade. 
Beatriz: Eu vou. De verdade! 

 

Dentre os questionamentos suscitados ao “vê-la partir”, condizente à função 

do Balseiro, estivera a preocupação com a atitude pela adolescente assumida 

relativamente ao abrigo, uma vez que aquele seria o seu espaço de habitação ainda 

previsivelmente por um longo tempo. Por isso, aproveitamos a ocasião para, 

sutilmente, engendrarmos uma forma de avaliar como estava, na atualidade, a 

relação dela relativamente ao espaço que a acolhia. 

 

Pesquisador: Perguntaram onde você morava? Beatriz: Não. 
Pesquisador: Mas, se tivessem perguntado o que você teria 
respondido? Beatriz: Eu “dizia” que eu morava na Casa de 
Passagem. Assim, quando eu digo, às vezes, os outros me 
olham com um olhar torto. Por isso que não é em todo canto 
que eu vou, que eu digo, assim, na cara. Porque os outros 
ficam, né, assim, bem impressionados, né? Mas, se tivessem 
me perguntado, eu “dizia”: Eu moro na Casa de Passagem III 
e, um dia, quando eu sair de lá, vou sair de cabeça erguida 
(BEATRIZ, 13 anos). 
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Diante das várias vias pelas quais aquele que está sendo acompanhado 

poderá continuar sozinho o seu percurso, o Balseiro só poderá, eventualmente, 

assinalar algumas possibilidades, uma vez que as escolhas do devir existencial 

pertence ao outro. Ao vê-lo seguir viagem, tudo o que o Balseiro pode fazer é 

igualmente distanciar-se, com a consciência que ambos irão, em seus respectivos 

percursos, vivenciar as delícias e as dores que se apresentam na busca da 

realização. 

 

Pesquisador: Por exemplo, quando você resolveu sair de 
casa, quem foi que planejou? Luiz: Fui eu, fui eu. 
Pesquisador: Foi você. Então, essa foi uma experiência que 
você fez acontecer. Mas, a escola não foi você que procurou. 
Você foi colocado na escola. Você começou a ter a experiência 
da escola, mas você não procurou essa experiência. Mas, na 
hora em que você saiu de casa, fugiu de casa, essa foi uma 
experiência que você mesmo provocou. Deu para entender a 
diferença? Luiz: Agora eu entendi. 

 

Iniciada a exibição de sua videobiografia, Luiz mostra-se extremamente 

concentrado. Vez por outra parece querer mais ouvir do que ver e, da tela, desvia 

continuamente o olhar. Porém, logo em seguida a ela retorna, até novo desvio e, 

assim, segue a assistir a própria narrativa. Vendo-se a descrever a pobreza da 

família, a precariedade da casinha de barro, a referir-se à mãe e aos sete irmãos em 

sua narrativa, Luiz, em gesticulação mimética, passa a repetir sincronicamente as 

mesmas palavras por ele pronunciadas em tela. Trata-se de mesma atitude mimética 

já percebida em Beatriz, por ocasião do acompanhamento reflexivo com essa 

adolescente, por nós compreendidos como indicativa de veracidade. 

No decurso da narrativa em exibição, Luiz, vez por outra, ajeita o boné na 

cabeça, que, naquele momento, mais parecia uma muleta de alívio à sua visível 

emoção. Quando pontua a descrença da mãe em relação aos acontecimentos que 

tanto o tem inquietado, pede que dê uma pausa na exibição da videobiografia.  

 

Luiz: Acho que tem alguma coisa aí! Dá pra falar? 
Pesquisador: (Pausa a exibição da videobiografia) Luiz: E aí, 
já dá pra falar alguma coisa aí, não dá? Pesquisador: Claro. 
Quer? Luiz: O senhor acha que é sobre o quê que eu posso 
falar, aqui? O que aconteceu? Pesquisador: Aí você está 
dizendo que ficava nervoso, pensando nos problemas. Luiz: 
Ficava. Pesquisador: Resta saber se esses problemas, esse 
nervosismo, são, na verdade, em função de uma experiência 
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que você teve. Luiz: (Confirma com a cabeça) Pesquisador: 
Mas, é uma experiência que você provocou ou ela veio sem 
você ter provocado, sem você ter tido a intenção? Luiz: Assim, 
logo no começo, assim, eu provoquei, mas depois eu vi que 
tava errado, depois eu não quis mais, mas aconteceu, sem eu 
querer. Pesquisador: Quer dizer que, no início, essa 
experiência que você fala aí, você a provocou? Luiz: Por uma 
parte eu acho sim que teve a minha intenção. No entanto, eu 
também não sabia o que era certo, o que era errado. Eu acabei 
fazendo. Mas, depois que eu fui crescendo, que eu fui 
entendendo um pouco das coisas, eu vi que era errado. Aí, eu 
tentava evitar, mas às vezes não tinha nem como. 
Pesquisador: Então foi uma coisa que foi se repetindo? Luiz: 
Se repetindo várias vezes. Pesquisador: Quando aconteceu 
pela primeira vez, você tinha que idade? Luiz: Rapaz, eu nem 
lembro qual era a minha idade, se era quatro, cinco. Mas era 
nessa faixa. Pesquisador: Eu não sei o que aconteceu. Mas, 
você acha que uma criança com quatro anos de idade já tem a 
intenção de fazer o que você diz que fez? Luiz: (Silêncio 
prolongado) Acho que não, né? Eu fui através da cabeça dos 
outros. Assim, logo eu era menino, né? Mas, depois eu fui 
entendendo. Pesquisador: Então, você continua a dizer que 
teve a intenção aos quatro anos de fazer essa experiência cuja 
memória lhe acompanha até hoje? Luiz: Assim, acho que não, 
porque eu era menino demais, não sabia muito das coisas! Não 
sabia o que era certo, o que era errado!  

 

Em sua narrativa, Luiz faz nove referências a um mesmo acontecimento 

marcante de sua vida, sempre a utilizar modos de presentificá-lo, sem nada dele 

revelar. “Negócio”, “problema”, “situação”, “parada” e “loucura” foram algumas 

metáforas por ele acionadas para se referir a uma experiência visivelmente 

traumática, que vem incidindo em suas relações familiares, prejudicando o seu 

rendimento escolar, o conduzindo às drogas, ao rompimento com os laços 

comunitários e, mais recentemente, levando-o à fuga de casa.  

Instrumentalizado pelas lentes de observação voltadas para a identificação 

das experiências pelas quais ele se percebe com ou sem participação ativa, tão logo 

se lhe apresenta a primeira dessas referências, o adolescente prontamente dispõe o 

acontecimento como pauta passível de reflexão, mesmo que, conscientemente, o 

tenha mantido em vigilante sigilo, através de uma estrutura discursiva que o 

presentificava, sem dele revelar qualquer detalhe. 

Identificada por ele na categoria das experiências deliberadas, o 

acontecimento, no entanto, não havia sido em sua gênese percebido pelo 

adolescente como algo errado, uma vez que não se sentia, à época, possuidor da 

capacidade para estabelecer esse tipo de discernimento. Somente no decurso de 
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seu desenvolvimento psicossocial, o adolescente percebe haver na recorrência algo 

condenável, mas que, mesmo assim, não conseguia administrar, incorrendo em sua 

repetição. 

Ao atribuir temporalidade ao acontecimento, o adolescente abre, no âmbito 

daquela mediação biográfica, uma fresta passível de instaurar, no decurso daquele 

acompanhamento reflexivo, uma semente de problematização a algo não dizível e 

que, como tal, deveria ser respeitado. Contudo, a balsa que lhe foi atirada poderia 

minimamente deslocar uma culpa por ele assumida na origem das ocorrências, ao 

provocá-lo em sua capacidade de distanciar-se daquela memória, para averiguar as 

reais responsabilidades de uma criança aos quatro ou cinco anos de idade, frente a 

qualquer acontecimento. 

Contudo, mesmo diante do aparente deslocamento ali iniciado e frente às 

conclusões que começavam a germinar no adolescente como uma tomada de 

consciência, a questão carecia de aprofundamento e aquele certamente não seria o 

espaço qualificado para tal atendimento. Nesse sentido, na condição de Balseiro, 

passamos delicadamente a assinalar os percursos pelos quais o adolescente 

poderia percorrer os caminhos da desobstrução daqueles conflitos. 

Nessa direção, para além das noções de ter, fazer e pensar a experiência por 

ele aludida, passamos a pontuar alguns episódios a partir de uma síntese da própria 

narrativa do adolescente, de modo que pudéssemos, com ele, no âmbito daquelas 

reflexões, destacar a modalidade de experiência recorrente em sua história, 

conforme ele a configurava em sua narrativa. Para além de ter, fazer ou pensar, 

Luiz, fugia das experiências. 

Nesse sentido, estabelecemos deliberadamente um resumo de sua narrativa 

até o episódio em que o adolescente estabelece os próprios critérios para a escolha 

de uma cidade tão distante daquela de sua origem, quando se decide fugir de casa. 

“Tinha que ser distante, onde demorassem a me achar, sabe? Passar um tempo 

longe de casa pra esquecer os problemas, assim, mas parece que é pior”. (LUIZ, 17 

anos). 

Em seguida, retornamos à sua narrativa, para acompanhá-lo à lembrança por 

ele evocada da professora que havia feito diferença em sua formação escolar. 

Interessava conduzi-lo aos motivos dessa diferença. 
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Pesquisador: Há dois momentos que você fala de seus 
educadores de modo bem legal. Primeiro foi de uma 
professora, lembra? Luiz: A única professora que eu cheguei a 
me interessar pelos estudos só foi ela mesma. Pesquisador: 
Você lembra o nome dela? Luiz: Professora Vânia. 
Pesquisador: Você lembra qual era a sua idade, a série que 
você estudava nessa época? Luiz: Acho que eu tinha uns treze 
anos. Pesquisador: Como era o comportamento dela que fez 
tanta diferença assim na sua vida? Luiz: Rapaz, era tipo assim, 
uma mãe. Conversava. Quando bagunçava na sala, ela dava 
umas broncas, assim... Aconselhava umas coisas... 
Pesquisador: Mas, você chegou a conversar com ela sobre as 
suas questões? Luiz: Não, não. 

 

  A ideia era assinalar a importância do diálogo, tanto a partir do exemplo 

daquela professora, quanto dos educadores que atualmente faziam parte do 

cotidiano do adolescente, na tentativa de acompanhá-lo no processo de identificação 

de outro, preferencialmente qualificado, que pudesse o ajudar na administração 

daquela memória tão conflituosa e diretamente implicada nas várias escolhas pelas 

quais ele vem caminhando ao longo de sua vida. 

 

Pesquisador: O outro momento é na própria Casa de 
Passagem, quando você destaca dois educadores como 
pessoas assim, que conversa mais com os meninos, com você 
também... Luiz: Aconselha e tal. Pesquisador: Então, você 
veja que, pelo que você mesmo coloca, essas pessoas que 
tentam dialogar com você, elas acabam fazendo uma diferença 
boa na sua vida, não é verdade? Luiz: (Concorda com a 
cabeça) Pesquisador: Então, baseado nisso, vendo que você 
tem aí uma questão que está sempre presente na sua vida, 
será que não tem alguém que você confie, que você possa 
compartilhar isso e essa pessoa tentar lhe ajudar no diálogo? 

 

Plantada a semente no decurso desse coinvestimento dialógico, retornamos 

às demais atividades da oficina de vídeo, que ainda se estenderam por quase 

quarenta dias, após esse debruce reflexivo. Conforme compreendíamos, nada nos 

restava a fazer, diante do desconhecimento dos fatos que tanto inquietavam o 

adolescente, a não ser observar-lhe o comportamento, aparentemente mantido sem 

nenhuma significativa alteração. 

Nesse ínterim, fomos solicitados à produção de um relatório que explicitasse 

uma avaliação do desempenho dele na oficina de vídeo, a ser entregue à comarca 

jurídica responsável pelo seu processo de acolhimento.  
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Como a família do adolescente havia sido localizada, estaria tramitando o 

processo da transferência do adolescente para a sua cidade de origem. Contudo, ele 

havia demonstrado a intenção concluir tanto as atividades audiovisuais da oficina de 

vídeo, quanto o estágio recentemente por ele conquistado numa produtora de vídeo, 

a partir das habilidades adquiridas no decurso da experiência de aprendizagem das 

técnicas audiovisuais. 

Nesse contexto, a nossa avaliação do desempenho do adolescente visava 

subsidiar as instâncias jurídicas na tomada de decisão. Ocorre que durante a feitura 

deste documento, fomos atualizados sobre outras questões envolvendo a vida do 

adolescente.  

Primeiro, ele havia finalmente se decidido a relatar os acontecimentos 

traumáticos de sua história de vida para a psicóloga do abrigo. Tais fatos foram 

postos em registro, anexado ao nosso próprio depoimento avaliativo e, assim, 

ficamos sabendo que dos quatro aos nove anos de idade ele havia sido abusado 

sexualmente por um conhecido da família. Evidentemente já havíamos margeado 

especulativamente essa possibilidade durante o diálogo com o adolescente, mas 

nada se compara à constatação, de dimensão sempre chocante. 

Ao encontrá-lo, nessa mesma ocasião, o adolescente nos pergunta o que 

deve dizer ao Juiz, quando com ele estiver frente a frente na audiência. Assim como 

estivemos até então nos posicionando, no sentido de fazer os adolescentes 

assumirem responsavelmente as rédeas de suas vidas, respondemos que ele 

deveria dizer francamente o que realmente queria, uma vez que, de acordo com a 

lei, sua voz deveria ali ser ouvida e considerada nesse processo. Reproduzimos a 

condução pelo juiz daquele momento, gravada em áudio. 

 

Juiz: A senhora é a mãe dele? Mãe de Luiz: Sou sim senhor. 
Juiz: Nós estamos aqui com o histórico dele. Ele saiu de lá, 
veio pra cá, ao invés de estar na sua casa, está aqui. Mas nós 
estamos decidindo agora se o desligamos para ele voltar para 
a senhora ou se o mantemos acolhido por uma questão 
circunstancial. Temos a informação que ele está participando 
de um projeto da universidade, em que atualmente ele está 
desenvolvendo um estágio numa empresa, não é isso? Luiz: É. 
Juiz: Ele já vai fazer dezoito anos. Em julho, de qualquer 
forma, ele será desligado da instituição e considerado 
plenamente capaz de seguir a vida dele. Há uma sugestão da 
equipe técnica, que são nossos conselheiros, que ele 
permaneça aqui, até concluir este estágio e já fica autorizado 
esse desligamento progressivo da instituição, até porque ele já 
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vai completar dezoito anos. Assim, ele concluiria esse estágio e 
tomaria a decisão se quer voltar para a senhora ou se irá 
permanecer aqui. Aí, eu pergunto pra você, Luiz, qual são seus 
projetos? Luiz: Meus projetos? Juiz: O que é que você deseja? 
Quer permanecer aqui e terminar o estágio ou voltar para a sua 
família? Luiz: Terminar o estágio. Juiz: Quer terminar o 
estágio? Luiz: Quero, sim. Desejo muito. 
   

Ao seguir as experiências de Luiz, primeiramente pela via de sua narrativa, e, 

a seguir, na reflexão acompanhada sobre aspectos de sua trajetória, enveredamos 

pelas possibilidades interpretativas de acompanhá-lo no deslocamento de alguns 

dos sentidos por ele atribuído aos fatos marcantes de sua história, sobretudo a 

experiência que plasmou em sua memória o trauma e o conflito. Ao percebê-lo, 

mesmo balbuciante, a encaminhar-se de acordo com seu querer, exercitando a 

pronúncia de si, somos tendenciosos a pensar num ciclo que se vai aos poucos 

fechando na abertura de uma nova viagem para o adolescente.  

 

Pesquisador: Tem coisas que acontecem na vida da gente, 
que a gente não provoca. Tem exemplos de coisas na sua 
história que aconteceram com você que você não teve intenção 
de fazer. Já outras coisas... Joana: (Interrompendo): a fase da 
minha filha? – Pesquisador: Oi? Joana: A fase da minha filha? 
Pesquisador: Não, eu não estou me referindo especialmente a 
parte nenhuma. Joana: É que eu não estou entendendo direito. 
Pesquisador: Mas, quando você pergunta, assim, sobre sua 
filha, você está querendo entender o que? Joana: Que eu fiz? 
 

 Na condição de Animador, a figura antropológica que, no decurso da 

mediação biográfica, por sua capacidade de improvisação, procura as condições 

que permitam a cada participante ou interlocutor do processo de coinvestimento se 

sentir à vontade, respeitando ou até renegociando as diretrizes traçadas, 

percebemos que aquela não seria a melhor estratégia para a abordagem da 

adolescente, tendo em vista que a atitude dela nos pareceu extremamente 

defensiva. Redirecionamos o processo.  

 

O que estive querendo dizer é que têm coisas que a gente 
planeja fazer e têm coisas que acontecem sem a gente ter 
planejado. Façamos assim, o que você for vendo, assim, 
observando, e quiser comentar, aí você pede pra parar e 
comenta. Pode rir, pode fazer o que você quiser, tá? 
(PESQUISADOR). 
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 E, assim, após abandonada a estratégia anterior, foi iniciada a exibição da 

videobiografia de Joana. A adolescente havia levado um lenço para a ocasião, não 

se sabe se propositadamente. O fato é que, tão logo se inicia a exibição de sua 

narrativa, ela primeiro protege a face com o lenço e, depois, passa a assistir ao 

vídeo, deixando apenas os olhos de fora.  

Vez por outra, ensaia cobri-los novamente. Mas logo desiste, voltando a ficar 

atenta à própria voz e às imagens ali em exibição. Em alguns momentos, levanta a 

sobrancelha por cima do lenço que lhe cobre parte do rosto, parecendo fazer um 

esforço maior para prestar mais atenção. No momento em que se vê relatando como 

aprendeu a cozinhar no fogãozinho de lata, ri, divertida. Contudo, quando a narrativa 

avança para o momento em que descreve o estupro do qual foi vítima, volta a franzir 

a testa, contida.  

Desde o primeiro encontro com a adolescente, por ocasião da dinâmica 

conduzida pelas psicólogas, impressiona a docilidade de Joana, que tendemos a 

atribuir aos sete anos de sua institucionalização em Casas de Passagem. Logo que 

se conclui a exibição de sua narrativa, no decurso da qual, ela visivelmente se 

emociona durante a passagem em que relata os episódios dramáticos da 

experiência do falecimento da filha, provocamos-lhe expressão, pondo-nos 

inteiramente abertos a qualquer forma de comunicação.     

 

Pesquisador: E aí, gostou de se ver? Joana (Balança a 
cabeça afirmativamente) Pesquisador: Como é que você se 
viu contando a sua história? Joana: Foi ótimo! Pesquisador: 
Gostou? Joana: (Balança a cabeça afirmativamente) 
Pesquisador: Tem alguma coisa que você, assim, nessa 
história toda, de alguma forma queira comentar, alguma coisa 
que lhe chamou mais atenção? Joana: Não, sei não. 
Pesquisador: Nada, nada, nada. Joana: (tímida, balança a 
cabeça negativamente) Pesquisador: Está com vergonha de 
comentar alguma coisa? Fique à vontade! Joana: Não, nada! 
Pesquisador: Então, eu vou perguntando pra você, tá? Joana: 
Tá. Pesquisador: Tem alguma coisa, aí, que você contou e 
que você não lembrava que tinha contado? Joana (Faz 
esforço, mantém-se em silêncio, sem nada sinalizar) 
Pesquisador: Tudo que tem aí você lembrava que tinha 
contado? Joana: Eu lembrei na hora que eu estava assistindo. 
Pesquisador: Quer dizer que, contando, você ia lembrando 
que contou. Joana: (Concorda com a cabeça) Pesquisador: 
Mas teve alguma coisa que você se arrependeu de ter 
contado? Joana: Não, nada não. Pesquisador: Não? Joana: 
(Reforça a negativa com a cabeça) Pesquisador: Tem alguma 
coisa que você gostaria de explicar melhor? Joana: (Não, com 
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a cabeça) Pesquisador: Tá tudo bem explicado, pra você? 
Joana: Ficou bonito! Gostei! Pesquisador: Gostou? Joana: 
Gostei! 
 

Naquela ocasião, quase nada pudemos dispor da parte de Joana, em termos 

expressivos. Insegurança e timidez conduziam a adolescente a um comportamento 

que não a predispunha ao diálogo, diante de seu habitual retraimento. Não obstante, 

reconhecemos, nesse processo, haver, da parte dela, um esforço que imaginamos 

imenso para superar aquele estado de reclusão para dentro de si, sendo a própria 

disposição de caminhar até ali testemunha de nossa percepção.  

Haveria alguma outra forma de fazer Joana expressar-se, exercitar a 

pronúncia do mundo e dele passar a participar ativamente? No decurso de nossas 

tentativas de diálogo, no contexto daqueles esforços de acompanhá-la em debruce 

reflexivo, o tema da filha foi mais uma vez pontual e fugazmente emergente, em 

duas ocasiões. A primeira se deu por ocasião de nossa tentativa de acompanhá-la 

na compreensão das três distintas modalidades de experiência, já relatada.  

A segunda se deu quando, num lapso inusitado de expressão, no decurso 

daquela mediação, a adolescente, mais uma vez referindo-se ao episódio da filha, 

parece querer atribuir significado para os acontecimentos dramáticos que viveu.  

 

Joana: Mas, tio, mas se não fosse a minha filha para eu 
mudar, eu acho também que eu tava assim como essas 
meninas. Pesquisador: Como assim? Joana: Assim, jogada... 
Não queria nada com a vida. 

 

Diante do habitual retraimento de Joana por ocasião daquela atividade, 

consideramos o tema da filha, mesmo que dramático e doloroso, ainda assim o meio 

potencialmente passível de estabelecer uma ponte entre a adolescente e o mundo. 

Nessa direção, propomos, dias depois, no decurso da continuidade da oficina de 

vídeo, que a adolescente utilizasse os conhecimentos audiovisuais por ela até então 

adquiridos, para potencializar o seu desejo de falar da filha, agora, quem sabe, 

através de um produto cultural.  

Nesse sentido, reportamo-nos aos ensinamentos de Cyrulnik (2009), 

estudioso da resiliência humana. Segundo o autor, os sobreviventes de calamidades 

inter ou intra-humana, “só poderão voltar a ser pessoas de verdade, desde que seu 

meio os deixe falar” (ibid. p. 15). Nas palavras do autor: 
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O relato da tragédia torna-se um fator de agravamento ou de 
resiliência conforme as reações do entorno. Quando os juízes 
condenam a vítima, quando os ouvintes se mostram 
zombeteiros ou incrédulos, quando as pessoas ficam arrasadas 
ou são moralizadoras, a resiliência é impedida. Mas, quando o 
ferido pode compartilhar o seu mundo e até transformá-lo em 
militância, em intelectualização ou em obra de arte, então a 
criança traumatizada se tornará um adulto reabilitado 
(CYRULNIK, 2004, p. 172). 

 

Para o autor, cada cultura fornece as possibilidades de expressão da ferida, 

tornando possível acionar nos indivíduos a capacidade de operar o seu processo de 

resiliência. Nessa direção, a fantasia se mostra instrumento passível de enfrentar o 

infortúnio, e, segundo o autor, especialmente as produções artísticas constituem-se 

um treino, uma espécie de aprendizagem, cujo caráter repetitivo provoca o 

distanciamento necessário ao remanejamento das representações do infortúnio, 

deslocando-as para a construção de uma obra, por vezes bela e estimulante.  

 
A fantasia constitui o mais precioso recurso interno da 
resiliência. Basta dispor em torno do pequeno ferido alguns 
papéis, alguns lápis, um estrado, mãos para aplaudir, para que 
se opere a alquimia da fantasia (ibid., p. 126). 

 

O produto audiovisual de autoria de Joana estrutura uma narrativa que se 

inicia com as fotografias de seu período de gestação e segue com as da filha sob 

seus cuidados. Por entre as fotos, em animação de aproximação e recuos 

audiovisuais, Joana se propôs a inserir algum tipo de mensagem, de modo que, ao 

assistirmos ao vídeo, o que vemos são as fotografias, intercaladas por pequenos 

discursos que, aos poucos, vai instituindo de significado, tanto a passagem da 

criança pela vida da adolescente, quando o seu precoce desaparecimento que, de 

acordo com a adolescente, serviu para lhe deixar o sentimento de um “amor eterno”. 

Nesse processo, a adolescente executou todos os processos de produção 

daquele tipo de produto cultural, realizando sozinha, todo o trabalho de produção, 

incluindo-se a inserção da música tema, “Gatinha Manhosa”, interpretada pela 

cantora Adriana Calcanhoto. Nesse processo, atuamos apenas como apoio ao 

ensino do uso dos recursos tecnológicos para a materialização especificamente 

daquele tipo de produto, assim como ficou sob nossa responsabilidade os enxertos 

das frases, ditadas na forma de cochicho, diante do analfabetismo da adolescente. 

Orgulhosa, Joana preparou uma sessão de exibição de seu trabalho. 
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 Tempos depois, ao visitar o abrigo, Joana, uma jovem aparentemente menos 

contida nos recebe. Ficamos sabendo que, por iniciativa própria, a jovem teria 

localizado parentes de sua família extensiva, iria ser desligada e fomos até à 

instituição para dela nos despedirmos. Quando estávamos de saída, a jovem, em 

tom confidente, relembra uma memória recente. 

 
Joana: Tio, naquele dia que a gente “saímos” (adolescente se 
referia ao dia 24.02.12, dia de nosso encontro reflexivo), que a 
gente “chegamos”, eu perguntei à tia: - Tia como você se sente 
vendo o povo lá de cima, o de baixo e os invisíveis? Ela disse: - 
É, os adolescente “dá” um pouquinho de trabalho. E o povo lá 
de cima podia aumentar mais o nosso dinheiro. E não mandar 
muito, botar mais respeito na casa, ela disse. Pesquisador: 
Então existe o povo lá de cima, o povo lá de baixo e os 
invisíveis? Joana: Sim.  Pesquisador: Quem é o povo lá de 
cima? Joana: É Izabel Cristina, Maria Antonieta, a psicóloga... 
E o povo lá de baixo é os educadores. Pesquisador: E os 
invisíveis? Joana: Somos a gente. Pesquisador: Vocês são os 
invisíveis? Joana: É.  Pesquisador: Por que vocês são os 
invisíveis? Joana: Porque o povo daqui não percebe muito, 
não. Só percebe quando a gente bagunça, essas coisas... 
Pesquisador: É? Quer dizer que não percebe as coisas boas? 
Joana: É.  Pesquisador: Mas vocês têm coisas boas para 
mostrar? Joana: Tem. Pesquisador: Por exemplo? Joana: Sei 

lá, a gente estuda. Faz os cursos. É bom. 
 

 O processo de se deixar seguir pelas narrativas dos adolescentes exige 

humildade para se submeter ao ritmo das subjetividades deles e postura dialógica 

que se proponha ao encontro empático e despido de preconcepções, atitudes sem 

as quais, dificilmente se dará o acesso às múltiplas formas de expressão por eles 

engendradas, sobretudo num contexto que lhes exige atitude resiliente e variadas 

táticas de resistência. Tomar nas mãos as próprias vidas não é tarefa simples em 

nenhum contexto. Tomar para si a tarefa de acompanhar, nessa mesma direção, 

aqueles que vivem a experiência de sentirem-se desamparados ou abandonados 

por quem mais amam e confiam, torna-se ação ainda mais complexa. Isso porque, 

sendo uma caminhada na mesma direção, a da autonomização, ela, no entanto, se 

faz, assim como a estrada da vida, reta marcada de encruzilhadas, que, certas ou 

erradas, nos levam a encontros, mas também a desencontros, do começo ao fim. 
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9  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há mais de duas décadas o Estatuto da Criança e do Adolescente 

estabeleceu prioridade absoluta aos direitos humanos, políticos e sociais dos 

adolescentes, assim considerados os indivíduos de faixa etária entre doze e dezoito 

anos de idade. No contexto deste reordenamento jurídico, os abrigos institucionais 

de acolhimento à população de adolescentes em situação de vulnerabilidade social 

e risco tiveram suas práticas compulsoriamente submetidas ao processo de 

transição do antigo paradigma irregular para o atual paradigma da proteção integral.  

Trata-se não mais de recolher os “menores”, segregando-os socialmente, porque 

potencialmente delinquentes, mas de acolher pessoas alçadas à condição especial 

de desenvolvimento.  

No decurso dessa transição paradigmática, sai de cena o esforço para os 

ajustes de conduta dos supostos desviados sociais, e entra, em seu lugar, o 

atendimento personalizado, visando prioritariamente à reintegração familiar dos 

acolhidos, objetivo que caracteriza o tempo de permanência dos adolescentes nas 

instituições de abrigo como provisório. 

Ocorre que, de acordo com os dados nacionais, o acolhimento de 

adolescentes em abrigos e unidades afins tem se prolongado, em 35% dos casos, 

por mais de dois anos, diante da irresolutividade dos motivos que os conduziram à 

separação de suas famílias – drogadição dos pais, negligência e abandono familiar, 

exploração e abuso sexual, pobreza. No contexto da irresolução desses fatores, a 

extensão do tempo de acolhimento significa, na prática, a submissão dos 

adolescentes aos efeitos perniciosos da institucionalização prolongada, até que eles 

atinjam a maioridade civil e sejam desabrigados ou dessas instituições se evadam 

sem autorização. 

Circunstanciados entre a condição institucional de provisoriedade e a 

realidade da permanência continuada, os acolhidos se veem num singular estado de 

moratória social que incide nos seus modos de habitar o espaço do abrigo, nele 

aportando um intermitente confronto às normas institucionais, traduzido na forma de 

esquemas de resistência e maneiras de vivenciar o tempo do acolhimento, diante da 

percepção de estarem num ambiente que não os oferecem a confiança e a 

motivação necessárias ao desenvolvimento da crença em si. 
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Excluídos das principais alternativas de individualização social – família, 

escola e trabalho – a população infanto-juvenil em abrigos materializa a 

representação mais radical da atual sociedade biográfica, instados que são 

prematura e compulsoriamente a procurar em si os meios de construção de suas 

vidas. Nesse contexto, os abrigos institucionais se apresentam para a população de 

crianças e adolescentes acolhida como a última fronteira de contenção aos apelos 

das forças e agências delinquenciais, constituindo-se, portanto, um lugar estratégico 

no âmbito das políticas públicas direcionadas à infância e à adolescência sob a 

proteção do Estado. 

Aliando-se às iniciativas que se pretendem a pensar as instituições de 

acolhimento de adolescentes como um espaço que favoreça aos abrigados a 

realização de experiências significativas para a construção de suas vidas em devir, 

este estudo assumiu, como princípio, a necessidade de conhecer essas realidades, 

visando a compreender as práticas culturais e/ou sociais que as instituem, e, a partir 

desse conhecimento, propor alternativas socioeducativas que personalizem os 

processos de formação e autoformação desses indivíduos, diretamente nos 

contextos de seus acolhimentos. 

A experiência socioeducativa audiovisual, aqui denominada de videobiografia, 

se inscreveu na direção desses propósitos. Com a finalidade de favorecer a escuta 

dos adolescentes abrigados, em ação e em interação, diretamente no cotidiano de 

realização do serviço de acolhimento institucional, a videobiografia propôs-se a 

promover a integração entre os métodos (auto)biográfico e  fílmico,  posicionando-se 

como dispositivo de pesquisa, ação e formação dos adolescentes abrigados e se 

organizando através de ciclos de produção de rastros biográficos, de narrativas de 

vida e acompanhamento dos adolescentes em exercícios de reflexão sobre seus 

próprios relatos. 

 Nas circunstâncias de realização dessas atividades, a produção de rastros 

biográficos dos adolescentes nas mais diversas situações de registro, possibilitou 

compreender as principais táticas por eles engendradas como resistência às 

sanções institucionais, dentre essas práticas, destacadamente, a bagunça e a 

evasão.  

O termo bagunça generaliza ações, coletivas ou não, mas sempre 

indisciplinares, terminando por ocultar as intencionalidades expressivas que as 

configuram como práticas que se contrapõem ao rigor da ordem, dentro de um 
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determinado contexto disciplinar, dispondo-se, portanto, como esforços de 

afirmação, de liberdade, existência e criatividade. Nesse sentido, as práticas de 

bagunça no cotidiano do abrigo se apresentam com a função social de constituição 

de vínculos inter-pares e como expressão do descontentamento ou crítica à 

qualidade do atendimento recebido pelo serviço de acolhimento institucional. 

No âmbito desses espaços de acolhimento, tais práticas desafiam à 

decifração, impondo aos educadores sociais a atenção não apenas às 

indisciplinadas condutas dos adolescentes, mas também à riqueza que se constitui 

suas trajetórias humanas e temporais, uma vez que, como bem diz Arroyo (2011), os 

seres humanos, quando acuados nos limites da sobrevivência, são difíceis de 

submeterem suas condutas ao controle, aqui especialmente falando da 

autodisciplina e do comprometimento necessários ao desenvolvimento de projetos 

de construção de si, nas condições dos acolhimentos institucionais. 

Se a bagunça nos abrigos se institui como táticas de resistência dos 

adolescentes que ficam, a evasão, por sua vez, corresponde à resistência daqueles 

que partem, temporariamente ou não. Sendo uma prática que mobiliza a todos os 

integrantes da comunidade – adolescentes e seus educadores -, a evasão é tema 

complexo, que necessita ser discutida tanto na dimensão dos fatores pontuais que a 

motivam - ociosidade na ambiência abrigacional e consumo de drogas fora dela - 

quanto na dimensão mais ampla do direito à liberdade dos adolescentes em 

situação de acolhimento institucional.  

Sendo garantida nas instâncias constitucionais e estatutárias, o direito à 

liberdade de ir e vir dos adolescentes abrigados assume complexidade quando 

discutido no âmbito das restrições advindas da incapacidade relativa ou absoluta 

inerente à menoridade civil que, em adequação à especial condição de pessoa em 

desenvolvimento, demanda por um acompanhamento que conduzam os 

adolescentes à conquista gradual do pleno exercício da liberdade, a ser assumida 

definitivamente por ocasião da maioridade civil. 

Tendo em vista que o acolhimento em abrigos significa a transferência das 

reponsabilidades de acompanhamento dos pais para o Estado, que, na imediatez 

das ocorrências cotidianas do abrigo, são, por sua vez, assumidas pelos educadores 

sociais, os adolescentes passam a ter os seus atos submetidos à permissão 

daqueles que por eles são legalmente responsáveis, mas com os quais, em sua 
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grande maioria, não constituem os vínculos que os façam reconhecer e respeitar a 

autoridade. 

A delicada discussão do tema requer, portanto, uma abertura para o 

reconhecimento das arbitrariedades que eventualmente extrapolam os objetivos 

educativos da formação da autonomia dos adolescentes, bem como a serenidade 

para buscar o equilíbrio à condução de um processo socioeducativo que os 

conduzam à conquista das condições do pleno exercício de sua própria liberdade, 

num contexto em que não haja abuso de poder institucional. 

Neste cenário de confronto e resistência, a videobiografia se instaura na 

ambiência institucional de acolhimento como espaço de construção do encontro e do 

diálogo, disponibilizando-se através de atividades que potencializam a ludicidade por 

meio do uso das novas tecnologias audiovisuais. 

Tendo sido incialmente percebido pelos adolescentes como um espaço para o 

qual eles poderiam direcionar os comportamentos e atitudes usuais nos demais 

ambientes do abrigo, a videobiografia se tornou, em termos de rastros biográficos, 

lugar de registro das mais diversificadas expressões de indisciplina, constituindo-se 

um locus privilegiado para a investigação das intencionalidades ocultas nessas 

vozes. 

Exigindo do pesquisador-formador uma escuta sensível, essa fase se 

caracterizou pela compreensão de que os adolescentes se utilizavam dos meios 

audiovisuais que lhes foram dispostos para a potencialização máxima de suas já 

consagradas formas de expressão naquele contexto, o que correlativamente, 

demandava um esforço de interpretação, respeitoso e atencioso, com vistas a 

identificar, dentre aquelas formas difusas de pronúncia de si e do mundo, a 

modalidade que intermediasse o diálogo pretendido. 

A tarefa exigiu capacidade reflexiva, criatividade e abertura para a incerteza e 

para a imprevisibilidade, enquanto princípios para uma atuação flexível, situada e 

reativa, visando ao reconhecimento sensível da variedade de manifestações 

explícitas, mas também implícitas, sendo tal atitude destacadamente decisiva para a 

percepção daquelas manifestações, sobretudo, as artísticas, enquanto índices 

passíveis de mediação de encontros no decurso das situações que ali se 

presentificavam. 

Nessa direção, a música se estabeleceu como ponte privilegiada, instituindo-

se, nos espaços destinados à videobiografia, como a principal e mais visível forma 
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de expressão dos adolescentes, ao aportar, de dimensão simbólica, os 

comportamentos e as atitudes pelos quais eles se posicionavam diante de si 

mesmos e da sociedade. 

Destacando-se expressivamente em meio à bagunça generalizada, a música, 

naquele contexto, surge como um espaço singular, a partir do qual os adolescentes 

demarcavam sua identidade juvenil, assumindo um papel de protagonistas e 

atuando de alguma forma sobre o meio abrigacional, construindo um olhar próprio 

sobre si e sobre o universo que os acolhe. 

Ao se apropriarem do espaço videobiográfico através da música, os 

adolescentes o revestiram de outras formas de nele habitar, possibilitando o 

deslocamento do termo bagunça, que passa a ser utilizado não mais como modo de 

atuar frente às câmeras, mas para reagir às eventuais investidas indisciplinares dos 

demais pares de acolhimento que daquele espaço não faziam uso. 

Uma vez por eles apropriado como espaço de diálogo e encontro com o outro, 

através da música, a videobiografia se fez, sequencialmente, espaço profícuo de 

diálogo interior e encontro consigo. Nessa direção, assume destaque o atributo da 

reprodutibilidade técnica do homem em movimento, quando foi possível aos 

adolescentes se confrontarem com suas próprias imagens, em linguagem verbal e 

não verbal, aportando de realismo vivencial, mas também de ludicidade, o debruce 

sobre suas posições e atitudes, naquele contexto.  

Impossível o estabelecimento de causa e consequência nas relações por eles 

estabelecidas consigo mesmo frente às experiências proporcionadas por esses 

exercícios. Não obstante, é possível sinalizar para as tomadas de posição por eles 

protagonizadas na direção da construção de outros caminhos para si, quando 

buscaram, posteriormente, a realização de experiências que objetivamente os 

fizessem sair com dignidade do lugar em que se encontravam. Referimo-nos ao 

estudo, trabalho e família, intencionalmente buscados pelos três adolescentes que 

se dispuseram a participar integralmente do percurso videobiográfico proposto. 

Frente a esse percurso e resultados práticos, concluímos que a videobiografia 

se apresenta potencialmente como uma alternativa socioeducativa capaz de 

envolver os adolescentes abrigados em atividades de formação e autoformação, 

contribuindo assim para os objetivos institucionais da reintegração familiar ou, em 

sua impossibilidade, para a reinserção social pelo mundo do trabalho, ao oportunizar 

o debruce reflexivo dos acolhidos sobre o curso de suas vidas em devir.  
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Partindo das ações e interações no tempo vivido pelos adolescentes na 

instituição, a videobiografia se caracteriza pela produção de rastros biográficos, 

possibilitando a materialização de figurações narrativas em diversificadas situações 

de registros, mas também exclusivamente em situação de relato de vida, em 

linguagem verbal e não verbal. O conjunto resultante desses registros constitui-se 

acervo profícuo para aportar de unidade compreensiva a discussão dos integrantes 

das equipes multidisciplinares, quando instados à formulação de projetos de vida e 

de felicidade para os acolhidos, podendo contar com a participação do próprio 

adolescente, a ser alçado à condição de maior especialista dos conteúdos narrados. 

No âmbito da atuação profissional nos espaços dos abrigos institucionais, a 

produção de videobiografia se dispõe como dispositivo de formação e autoformação 

dos educadores sociais, ao possibilitar a oportunidade do debruce sobre as próprias 

práticas de atendimento, de forma repetitiva e distanciada do tempo de execução 

das tarefas, quando, por vezes, a constituição de vínculos ou, contrariamente, a 

ausência deles, se faz um diferencial a ser considerado nas decisões e posições 

tomadas na imediatez dos acontecimentos. 

Diante das implicações subjetivas que se enredam no atendimento de uma 

população com história de perdas tão radicais, o educador social, através da 

videobiografia, além dos elementos teóricos que lhes possibilitam mediar o processo 

de acompanhamento de seus educandos de modo menos intuitivo, poderá ainda 

dispor da possibilidade de exibição, a posteriori, da atuação de ambos, e pô-la sob a 

mirada individual, coletiva ou, ainda, apenas dos atores nela envolvidos.  

Uma vez distanciados e objetivados pela linguagem audiovisual, eles podem 

sobre suas perfomances refletir e aparar as devidas arestas no contexto das 

relações que ali envolvem educador e educando, estando este último na condição 

peculiar de desenvolvimento, e, o primeiro, com a responsabilidade de favorecer as 

condições para a promoção desse desenvolvimento. 

Para o adolescente abrigado, educando social, a participação no processo de 

videobiografização, tanto no contexto de produção de rastros biográficos como de 

suas narrativas de vida, possibilita, no decurso das reflexões sobre essas 

produções, deslocar o eixo estruturante dos relatos sobre si, comumente construídos 

em torno da condição de vítimas.  

Nesse sentido, os procedimentos de acompanhamento videobiográfico se 

estruturam em torno dos objetivos que os possibilitem perceber nas situações 
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narradas, o próprio protagonismo de suas ações, em variadas dimensões, 

aportando, decorrentemente, a dose necessária de responsabilização deles sobre os 

próprios atos. 

Enquanto possibilidade de se verem e se reverem em atitudes que 

reproduzem as situações concretas das quais eles comumente se queixam de 

ocupar a condição de vítimas, a videobiografia se posiciona como um dispositivo de 

ressignificação do olhar dos adolescentes sobre si, impactados que são ao se 

flagrarem em comportamentos passíveis de crítica pelo alto teor de agressividade e 

indiferença, comumente em relação aos pares de acolhimento, mas também em 

relação aos seus educadores sociais.  

Nesse processo de reflexividade, abre-se, para o adolescente a percepção da 

responsabilidade que lhe cabe no processo de “saber fazer o canto que a pessoa 

tá”, como bem se apercebeu Beatriz, 13 anos, no decurso de seu processo reflexivo. 

Em razão dessa série de possibilidades, concluímos pela potencialidade da 

videobiografia enquanto um dispositivo de pesquisa, ao desvelar as práticas de 

resistência dos adolescentes no contexto de seus acolhimentos institucionais, o que 

nos leva a sinalizar para a necessidade de aprofundamento dessas manifestações 

expressivas, seja na forma da bagunça, pela qual eles dizem não ao não histórico 

que a vida lhes deu, seja na forma de evasão, pela qual eles dizem sim ao legítimo 

direito de ir e vir, uma vez que não são infratores.  

A potencialidade da videobiografia se revela ainda no campo da ação, ao 

possibilitar a instauração, pelos adolescentes, de um espaço que os oportuniza atuar 

criativamente na dimensão simbólica das manifestações culturais, no caso do abrigo 

observado, através da música, realizando ainda o trabalho de ressignificação do 

espaço videobiográfico, ao aportar nele um comportamento qualitativamente distinto 

daquele pelo qual eles comumente atuam nos demais lugares do acolhimento. 

 No âmbito da formação, a potencialidade da videobiografia se revela pelos 

deslocamentos proporcionados na compreensão de si, frente aos debruces 

reflexivos acerca dos próprios posicionamentos e predisposições, identificadas nas 

narrativas e ressignificadas ao longo do processo de mediação biográfica. 

De um ponto de vista teórico-metodológico, tais potencialidades sinalizam 

para a discussão do estranhamento experimentado pelo sujeito frente a sua própria 

imagem reproduzida tecnicamente como um lugar profícuo para compreender as 

indagações sobre o processo permanente de identificação, diferenciação e definição 
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de si, que constitui a tomada de consciência de si enquanto finalidade da formação 

(auto) biográfica. 

Em termos de auto-hetero-ecoformação, a videobiografia possibilita ao 

pesquisador, animador, formador, mediador, ou quaisquer que sejam os papéis 

assumidos pelo homem diante de seus semelhantes, confrontar as próprias ações e 

interações no contexto de uma intencionalidade por ele circunscrita no roteiro 

biográfico tomado para si, e assim, refletir, pontualmente, sobre as próprias 

representações no desenrolar de uma dramaturgia mais ampla. 

 Finalmente, a videobiografia, uma vez autorizada a sua exibição para além da 

finalidade contratualizada dos interesses de pesquisa, poderá visibilizar os dramas 

que, submersos na frieza das estatísticas, tem impossibilitado o deslocamento do 

olhar para o sonho e para a esperança, que se mantêm socialmente invisíveis e 

inaudíveis, sob a aparência de que o abrigo, per si, irá favorecer a emersão desses 

adolescentes do pântano no qual eles submergem. 
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QUADRO 01 
ESQUEMA DE IDENTIFICAÇÃO DOS TEMAS DE ANÁLISE 

“RASTROS BIOGRÀFICOS” 
FALSIDADE 

 
RASTROS BIOGRÁFICOS 

Temas Fragmentos Narrativos Comentários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALSIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescentes 

 

 

 

 

 

 
“Só assim eu sei o quanto você é falsa” 
(JOANA, 16 anos). 
 
Eu não gosto que os outros levantem falso de 
mim, eu não gosto que os outros inventem uma 
coisa que eu não fiz... (BEATRIZ, 13 anos). 

 
Três coisas que eu não gosto. É o povo dizer 
que eu fiz uma coisa sem eu ter feito. A outra: 
de me apelidar. E outra: de tá falando de mim 
por trás, de falsidade (GABRIELA, 15 anos). 

 
O que eu não gosto é quando as pessoas me 
acusam do que eu não fiz (LUIZ, 17 anos). 

 
Muita gente diz que eu sou “caboeta”, mas eu 
não sou não, eu gosto de dizer a verdade 
mesmo (NATÁLIA, 16 anos). 

 

 
A focalização da falsidade nos mais 
diferentes tidos de registro no cotidiano 
do abrigo se impõe como uma 
reivindicação dos adolescentes por um 
regime da verdade no abrigo. Uma 
primeira mirada leva a crer que na base 
desse sentimento de inverdade a 
ausência de vínculos com seus pares de 
acolhimento e seus educadores sociais, 
frente a permanente transitoriedade de 
seus acolhimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educadores 

Sociais 

 

 

 

 

 

 

 

 
Não gosto de mentira, também... Tenho 
verdadeiro horror! Não gosto de falsidade e não 
gosto de fofoca (MARIA ANTONIETA, 
EDUCADORA SOCIAL) 

 
Não gosto de falsidade, tá? Não gosto de 
mentiras e não gosto também de 
desorganização, tá? (IZABEL CRISTINA, 
EDUCADORA SOCIAL) 
 
Aqui todo mundo me conhece. As três coisas 
que eu gosto: eu gosto de um bom churrasco, 
eu gosto da verdade, da sinceridade das 
pessoas e de viver em paz. São as três coisas 
que eu mais gosto. As que eu não gosto é de 
teimosia, malcriação e deixar eu pedir uma 
coisa três vezes. Eu peço até a segunda, eu 
não peço três. Não sei se vocês já repararam 
aqui. Eu falo duas vezes, e não falo mais. É 
uma coisa que eu não gosto (PEDRO DE 
ALCÂNTARA, EDUCADOR SOCIAL) 

 

 

Igualmente presença no discurso dos 
educadores sociais, a falsidade, aqui, 
quando referida, reivindica um regime da 
verdade voltado para o saber 
instrumental, a partir do qual será 
possível o controle da comunicação e da 
disciplina no contexto do serviço de 
acolhimento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRO 02 
ESQUEMA DE IDENTIFICAÇÃO DOS TEMAS DE ANÁLISE 

“NARRATIVAS DE VIDA”. 
FALSIDADE 

 
NARRATIVAS DE VIDA 

Temas Narrativa Comentários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FALSIDADE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adolescentes 

 
A minha mãe não vem nem aqui, ela só 
faz mentir pra mim. E o povo daqui, 
também! Mente! Não fala nada, se eu vou 
embora, quando. Eu não aguento mais 
ficar aqui nessa Casa, não. Aguento mais 
não. Eu me sinto muito sozinha. Minha 
mãe não teve nem coragem de vir ficar 
comigo no dia do meu acidente! Ainda o 
povo diz que é culpa minha, que eu não 
quis estudar! Claro! Se minha vida o 
tempo todo foi pedindo. Vendendo 
vassouras e pedindo esmolas (JOANA, 
16 anos). (JOANA, 16 anos) 
 
Várias vezes, minha mãe chegava e 
dizia: - Beatriz, eu lhe amo. Eu nunca vou 
lhe abandonar. Eu sempre vou tá perto 
de você para o que der e vier. Mas, não. 
Agora, o que ela quer é sair mais de perto 
ainda. [...] Assim que eu cheguei (no 
abrigo), perguntaram meu nome, onde eu 
morava. E, desde então, comecei a ser 
querida lá dentro. Mas, passados os dias, 
me jogaram pedras. Eu fui vendo que não 
era a mesma coisa de quando eu 
cheguei. Não era. Porque eu vi que não 
era a mesma coisa. Eu vi. Os outros não 
querem ver o seu bem, os outros só 
querem ver o seu mal. Porque os outros 
não querem nada pra mim, só querem 
meu mal. Eu não quero ser uma pessoa 
que bote pra baixo. Quero ser uma 
pessoa que gostem de mim. Que gostem 
muito.  (BEATRIZ, 13 anos). 
 
Na Casa de Passagem tem todo o 
sofrimento, toda a tentação ali, de muita 
gente que tem ali, sabe? De algumas 
pessoas, de algum jovem, de querer 
botar a pessoa pra baixo, querer arrumar 
confusão para pessoa, sabe? Pra ver a 
pessoa lá em baixo. Talvez até presa. 
Mas, também, assim, eu me seguro. 
(LUIZ, 17 anos). 
 

 
Nas narrativas dos adolescentes, a 
convivência com a mentira tem 
origem nas relações familiares, 
cujas promessas de segurança e 
conforto resultam em violência, 
frustração e abandono.  
 
No abrigo, eles se veem enredados 
pela mesma teia de falsidade, 
estabelecendo equivalência entre 
as relações parentais desleais e 
aquelas que ali se engendram. 
 
Nesse processo, existiria uma 
espécie de continuidade de um 
sistema de inverdade, que os vai 
tornando pessoas incrédulas, a 
identificar um potencial inimigo em 
cada um daqueles com os quais 
convivem, tornando o espaço de 
seus acolhimentos numa espécie 
de campo minado, pela capacidade 
de destruição que pode fazer incidir 
em suas vidas. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

QUADRO 03 
ESQUEMA DE IDENTIFICAÇÃO DOS TEMAS DE ANÁLISE  

“RASTROS BIOGRÀFICOS”. 
BAGUNÇA 

 
RASTROS BIOGRÁFICOS 

Temas Fragmentos Narrativos Comentários/Problematizações 

 
 
 
 
 
 

 
BAGUNÇA 

(prática cultural) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
BAGUNÇA 

(referência nos 
discursos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAGUNÇA 

(Proteção de 
Território) 

 
 

 
 
 
 
 

 
Beatriz: Eu diria que, com esse curso, eu posso ser 

boa nas coisas, onde eu posso crescer, posso ser 
chamada para ir trabalhar em algum canto, e se eu 
for chamada eu já sei mexer em câmara, já sei um 
futuro bom pra minha vida, para “mim” tomar o 
rumo da minha vida, sem depender de ninguém e 
ter o meu dinheiro. (Sobrepondo-se à fala da 
adolescente, ouvem-se conversas paralelas dos 
educadores + assobios + batidas de portas + 
queixas de adolescentes + assobios + gritos de 
educadores chamando à atenção de adolescentes 
+ arrastar de cadeiras + novas batidas de portas + 
gritos de adolescentes + cantorias de adolescentes 
+ som ligado em alto volume + demais barulhos 
indefinidos). 
 

 
********* 

 
“O que eu não gosto é de bagunça” (NATÁLIA, 17 
anos). 
 
“Meu nome é Marcela, gosto de pular, gosto de... 
bagunçar... e gosto de fazer amor” (MARCELA, 14 
anos).  
 
“Meu nome é Beatriz, gosto de brincar... 
bagunçar... e perguntar um pouquinho da vida dos 
outros, mas os outros não gostam muito não” 
(BEATRIZ, 13 anos). 
 

 

 

*********** 

A equipe formada pelo pesquisador e os 
adolescentes participantes da oficina montam o 
equipamento para a aula do dia. Pesquisador: 
Vocês já lancharam? Helena: Já lanchamos. 
Pesquisador: - Olha esse fio aqui! (e daí se 

desenvolve uma série de explicações técnicas) 
Helena: Ih, tio, eu já estou craque nisso! (Nesse 

momento, dois adolescentes que não participavam 
da oficina, entram em cena) – Um dos 
adolescentes: Ih! “Filmação”. Joana: (até então 

em silêncio, envolvida com um dos equipamentos): 
É, mas se for pra bagunçar, meu filho, caia fora. 
Adolescente: Vou bagunçar, não! Posso sentar 
aqui, pode tio? Pesquisador: Pode. 

********** 

 
Enquanto prática cultural, a bagunça é 
ação dimensionada através da descrição 
de suas ocorrências – gritar, brigar, 
fustigar, invadir, etc. Nesse trecho, 
procuramos ilustrar a série de ocorrências 
que a caracterizam no decurso das 
atividades realizadas com os adolescentes 
participantes do dispositivo videobiográfico.  
 
Talvez devamos descrever um dia 
qualquer no abrigo, como forma de 
dimensionar a bagunça que ali se faz de 
modo intermitente. 
 
 
 

********* 
 
 
Quando se torna referência nos discursos, 
a bagunça torna-se abstração que não 
explicita o teor das ocorrências podem ser 
qualificadas como tal. Mas, por outro lado, 
serve para cartografar comportamentos de 
adesão ou rejeição a esse tipo de prática.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*********** 
 
A referência ao termo bagunça identifica os 
seus agentes e, a depender dos interesses 
de grupos e subgrupos eventualmente 
formados, serve para excluí-los de 
determinados espaços, instituindo uma 
geografia interna de onde ela pode ou não 
ser realizada. 
 
 
 
 
   
 

 
********* 

 

 
 
 



 

QUADRO 03 
ESQUEMA DE IDENTIFICAÇÃO DOS TEMAS DE ANÁLISE 

“RASTROS BIOGRÀFICOS”. 
BAGUNÇA  

(CONTINUAÇÃO) 
 

RASTROS BIOGRÁFICOS 

Temas Fragmentos Narrativos Comentários/Problematizações 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAGUNÇA 

(Denúncia de 
Abandono) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAGUNÇA 

(Discurso dos 
educadores) 

 
 

 

Fernando: - Diga o que você está achando da 
Casa? – Kátia: Rapaz, essa Casa tá um pouco 

bagunçada, né? Mas, tá legal, dá para se morar, 
né?  Quando chover não dá pra se molhar.   

 
César (faz o papel do repórter) e Fernando (atua 

na câmara, o acompanhando): Eu vou mostrar o 
nosso quarto, que a gente dorme. Tá com um 
pouco de dificuldades o nosso quarto [...] Isso aqui 
é pichação. Vamos mostrar o banheiro, agora. 
Mostrar o banheiro, com dificuldades. (Adolescente 
tenta dá descarga) Aqui é nossa pia, com muitas 
dificuldades, suja. É o sabão, o copo, a roupa suja. 
O chuveiro quebrado. Precisamos muito de sua 
ajuda. Se pude nos ajudar! Por favor. A gente tá 
sem luz. Pode ver! Não acende. (O adolescente 
aciona o interruptor por várias vezes, para 
confirmar sua afirmação). Não acende, pode ver. 
Vamos mostrar o outro quarto. Aqui é minha roupa, 
meu lençol. (Voz de outro adolescente fora de 
cena: Um lixo!) Isso aqui é a pichação dos meninos 
malvados. Os drogados. A gente vai mostrar o 
quarto das meninas. Esse aqui é o banheiro. Tá 
bem limpinho, tá vendo? Elas são higiênicas. Elas 
têm dificuldades também, mas é difícil pichação. 
Sem luz também, como dá pra ver. Várias 
dificuldades. Aqui, mais um quarto. Pichação, 
pichação. Tá vendo como é, né? Aqui, as roupas 
das meninas, suja.  
 

*********** 

 

“O anúncio da transferência dos adolescentes 
transformou o atual momento do abrigo numa “zona 
de guerra”, em que imperava o estresse, em meio 
às acusações dos educadores e às defesas dos 
adolescentes” (MARIA ANTONIETA – 
EDUCADORA SOCIAL). 

 

 
O termo é usado ainda para generalizar o 
estado de abandono da estrutura física do 
abrigo, cumprindo uma função diagnóstica.  
 
Nessa direção, ao se tornar tema do 
exercício audiovisual realizado pelos 
adolescentes, o diagnóstico do estado da 
bagunça estrutural assume especificação, 
aportando ainda nos discursos dos 
adolescentes, as sementes própria 
responsabilidade pelas condições que 
denunciam, além da consciência das 
distinções atitudinais que envolvem os 
comportamentos, a partir da diferença de 
gênero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

*********** 
 

 
No discurso dos educadores, a bagunça se 
intensifica, a depender dos fatores 
circunstanciais, posicionando-se, portanto, 
como táticas de resistências, crítica à 
ordem, aos papéis estabelecidos e às 
deliberações. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUADRO 04 
ESQUEMA DE IDENTIFICAÇÃO DOS TEMAS DE ANÁLISE  

 “RASTROS BIOGRÀFICOS”. 
EVASÃO 

 
RASTROS BIOGRÁFICOS 

Temas Fragmentos Narrativos Comentários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVASÃO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educadores 

Sociais 

 
César: Bom, a gente vai primeiramente 

entrevistar Janete (Educadora Social). A 
senhora sente o que pelos adolescentes 
aqui da Casa de Passagem? Janete: 

Estou muito preocupada com o quadro 
que está. O quadro de evasão está muito 
grande. A cada momento estão se 
evadindo mais jovens, num vai e vem. 
César: Alguns adolescentes respeitam a 
senhora? Janete: Alguns, nem todos. 

 
 
César: Tia Sandra (Educadora Social), eu 

posso fazer umas perguntas pra 
senhora? Sandra: Pois não, pode! César: 

A senhora gosta de algum adolescente 
daqui? Sandra: Gosto de todos, gosto 
muito do meu trabalho. César: Então, por 

que estão essas dificuldades na Casa? 
Sandra: Devido às evasões que os 

adolescentes estão. Estão constantes as 
evasões deles. Durante o dia quatro, 
cinco evasões.  
 
 
 
 
“Sair da casa duas vezes por dia com 
uma hora de duração, se ultrapassar 
significa evasão”, devendo-se, 
consequentemente, por parte dos 
adolescentes, “obediência aos 
funcionários”, relativamente à norma de 
“não sair da unidade sem o prévio 
consentimento”, caso em que, havendo 
infração, a punição corresponderia a “não 
ir a passeios”. (CONSTRUÇÃO DAS 
NORMAS DA CASA DE PASSAGEM IV) 
 

 
Neste exercício de produção 
documentária audiovisual, os 
adolescentes aportavam as 
indagações livremente aos seus 
educadores. Em ambas as 
abordagens, percebe-se uma 
dissimetria entre perguntas e 
respostas. Enquanto o adolescente 
busca retorno de ordem afetiva, as 
educadoras se dispõem como 
atores institucionais, trazendo para 
a interlocução um fenômeno não 
posto na ordem das indagações, o 
qual é, por uma delas dimensionado 
pelo discurso quantitativo. Como 
não eram infratores, os 
adolescentes, a princípio, não 
deveriam ser coibidos em seu 
direito de ir e vir. Mas, sendo a 
evasão uma preocupação 
intermitente e mobilizadora de todo 
o corpo profissional do abrigo, como 
situá-la no contexto do direito 
constitucional e estatutariamente 
garantidos aos adolescentes? 
 
 
Extraídas do documento que se 
dispõem aos adolescentes como 
normas institucionais, as regras 
intentadas pelos educadores sociais 
como forma de aportar um controle 
de entrada e saída desautorizadas 
dos adolescentes, indicam a 
dimensão da complexa 
problemática do direito de ir e vir 
dos adolescentes neste contexto.   
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ESQUEMA DE IDENTIFICAÇÃO DOS TEMAS DE ANÁLISE  

“RASTROS BIOGRÀFICOS”. 
EVASÃO 

(CONTINUAÇÃO) 
 

RASTROS BIOGRÁFICOS 

Temas Fragmentos Narrativos Comentários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVASÃO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Adolescentes 

 
Gabriela: “Tio, tô só esperando comer 

para ir para a rua. Aqui não tem nada pra 
fazer!” 

 
Marcela: Tia, tô com um negócio tão ruim 
dentro de mim – Izabel Cristina: O que é 
que você está sentindo?” – Natália: Uma 

agonia. Não aguento mais ficar aqui sem 
fazer nada. Sem nada para fazer, vou 
fugir!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helena: Oi, André. Você se sente bem 
aqui? André: Sinto - Helena: Qual é o 
local que você mais gosta? - André: Da 
quadra - Helena: Da Quadra? André: Pra 
jogar bola; Helena: Você tava aonde? - 
André: Tava na rua - Helena: Você fugiu, 
foi? André: Foi! - Helena: Mas, por que 
você fugiu? - André: Fui dá uma bola - 
Helena: O que é dá uma bola? - André: 
Fumar - Helena: Fumar o quê? - André: 
Maconha - Helena: Que é isso, homem? 

Você sabe que isso faz mal pra você? 
André: Não - Helena: Ô, você tá 

perdendo a oportunidade, fugindo - 
André: Lógico. 

 
Pesquisador: Que tipo de droga você 
usa? Beatriz: Maconha. Tenho qualquer 

raiva, desconto, desconto, desconto nela. 
Pesquisador: É mesmo? Beatriz: E afeta 

a minha saúde.  E, aí, eu passo mal. Eu 
não posso usar. Mas, só que, quando eu 
uso, dá mais uma calma em mim. 
(BEATRIZ, 13 anos). 
 
 

   
Resistência à ociosidade - A 

ausência de atividades laborais, 
recreativas ou educacionais coloca-
se como motivação ou justificativa 
para as constantes investidas dos 
adolescentes em suas saídas 
desautorizadas do abrigo. Nesse 
contexto, a fuga, cujo retorno se faz 
em curtas ou médias 
temporalidades, constitui-se táticas 
pelas quais os adolescentes 
resistem à ociosidade que os faz 
deambularem pelos espaços 
internos. Em alguns casos, essa 
ausência do que fazer se 
encaminha para sintomatizações 
patológicas.  
 
 
 
Consumo de drogas - Sem uma 

rotina sistemática que os 
acompanhem de modo 
personalizado naquelas atividades 
para as quais demonstram 
interesses e maiores afinidades, a 
transcendência da condição em que 
se encontram se faz através do uso 
de drogas, por vezes um hábito já 
adquirido antes de seus ingressos 
no abrigo, noutras ali iniciado.  
 
 
 
 
 
 
Nesse contexto, o consumo de 
drogas é percebido pela 
adolescente como uma opção 
terapêutica.  
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Temas Fragmentos Narrativos Comentários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVASÃO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Adolescentes 

 
Pesquisador: Você, ontem, disse que ia 
fugir. Fugiu? Adolescente fora de cena 
antecipa a resposta: Fugiu. Beatriz: 
Fugi. Pesquisador: Chegou que horas? 
Adolescente fora de cena novamente 
antecipa a resposta: Nove horas! 
Beatriz: Não! Foi. Nove horas? Nove 

horas, não. Cheguei às oito. 
Pesquisador: Mas, foi bom lá onde você 
andou? Beatriz: Foi. Pesquisador: E 
fizesse o que, pode dizer? Beatriz: 

Posso. Fiquei sentada conversando da 
vida dos outros e...  Comi... Vim embora. 
Dei uma bola e vim embora. 
Adolescente fora de cena – Uma bola? 
Beatriz: Desculpa, viu, porque eu disse 

bola! 
 
Quando eu cheguei aqui, disseram que 
não era pra eu se evadir... Eu disse que 
não usava drogas. E não usava mesmo 
não. A primeira vez que eu pulei, aí eu 
usei logo maconha. Aí comecei a roubar. 
Aí fiquei na DEA, de atendimento, mas 
sai. Aí recomecei... Tô usando pó, agora. 
Aí pra eu sustentar esse vício, eu tenho 
que roubar... (IRAN, 15 anos). 

 
Assim, logo quando eu cheguei na Casa, 
quase todo dia eu usava drogas. Assim, 
era três, quatro vezes por dia. Quando eu 
cheguei lá na casa, logo no começo, 
também se evadia muito, pulava quase 
todos os dias, assim. Pulava de manhã, 
de tarde, às vezes até três vezes por dia. 
(LUIZ, 17 anos). 
 

*********** 

 
Pesquisador: Você gosta daqui da Casa 
de Passagem? - Danilo: Gosto muito - 
Pesquisador: É a primeira vez que eu tô 
lhe vendo aqui – Danilo: Não, mas eu 

sou daqui. É que eu tava evadido. 
Pesquisador: Estava evadido? Danilo: 
Fugi daqui - Pesquisador: Mas, se você 
gosta, por que fugiu? Danilo: É porque 

eu queria tirar um tempo fora. 
 

   
O fenômeno da evasão não 
mobiliza apenas a comunidade de 
controle, mas também a dos 
controlados, sobretudo aqueles que 
ainda não vivenciaram a 
experiência. As intervenções do 
adolescente fora de cena, acolhido 
recentemente, sinalizam essa 
mobilização, uma vez que as 
questões dirigidas à adolescente 
são por ele prontamente 
antecipadas, revelando a atenção 
por ele dedicada àquela 
movimentação. Tal atenção poderá 
eventualmente se traduzir no 
primeiro passo pata o ingresso no 
jogo de influência inter-pares, uma 
espécie de sedução que conduz a 
um ritual de iniciação cujas 
consequências pode se constituir 
no clássico percurso que alicia os 
indivíduos ao investimento cada vez 
mais frequente em drogas, numa 
escalada que vai daquelas mais 
leves às mais devastadoras.     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

*********** 
 
Linguagem Prisional - Sendo um 

direito de complexa discussão no 
contexto dos acolhimentos 
institucionais, a liberdade de ir e vir, 
ao ser garantido pelos adolescentes 
pela via das táticas desvicionistas 
de resistência às coibições, 
assume, na linguagem deles, a 
naturalização do estado próprios de 
situações de reclusão e apenação. 
 

 

 

 
 



 

 
QUADRO 04 

ESQUEMA DE IDENTIFICAÇÃO DOS TEMAS DE ANÁLISE  
“RASTROS BIOGRÀFICOS”. 

EVASÃO 
(CONTINUAÇÃO) 

 
RASTROS BIOGRÁFICOS 

Temas Narrativas de Vida Comentários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVASÃO 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Adolescentes 

 
Porque quando eu fugia, fazia coisa 
errada. Mas, quando eu sentava num 
canto, eu me sentia culpada... E aí 
perguntava a Deus: por que eu tô 
fazendo isso? E, mesmo assim, eu fazia! 
(JOANA, 16 anos). 
 
 
Se o cara tiver interesse mesmo, quando 
sair de lá, se for uma pessoa boa mesmo, 
não tiver tantas evasões, não ficar 
brigando com as pessoas, sabe? Não 
ficar indo a Juiz, em delegacia, essas 
coisas, quando a pessoa sai de lá, a 
pessoa já sai com emprego, entende? 
Mas é pra quem quer mesmo.  Mas, para 
quem vive se evadindo, para quem não 
quer nada na vida, às vezes pode até ir 
preso. Pra mim, assim, pra quem quer 
alguma coisa, a casa de Passagem 
ajuda, porque assim, se você quer, ela 
lhe ajuda, agora quem não quer, sai do 
mesmo jeito que entrou. (LUIZ, 17 anos). 
 
 
Assim, logo quando eu cheguei na Casa, 
quase todo dia eu usava drogas. Assim, 
era três, quatro vezes por dia. Quando eu 
cheguei lá na casa, logo no começo, 
também se evadia muito, pulava quase 
todos os dias, assim. Pulava de manhã, 
de tarde, às vezes até três vezes por dia. 
(LUIZ, 17 anos). 
 
 
Logo que eu cheguei, sabe, tive uma 
conversa, lá, com os educadores. Lá, 
como é que eram as regras e tal... Quais 
os meninos que podia se envolver, como 
as evasões que os meninos tinham. Que 
alguns iam praticar furtos, outros iam usar 
drogas, essas coisas, né? Também como 
era, no caso das meninas e tal, essas 
coisas assim. Falou das regras e outros 
negócios assim (LUIZ, 17 anos). 
 

   
Docilização dos corpos: O fenômeno da 
evasão não mobiliza apenas a 
comunidade de controle, mas também a 
dos controlados, sobretudo aqueles que 
ainda não vivenciaram a experiência. As 
intervenções do adolescente fora de 
cena, acolhido recentemente, sinalizam 
essa mobilização, uma vez que as 
questões dirigidas à adolescente são 
por ele prontamente antecipadas, 
revelando a atenção por ele dedicada 
àquela movimentação. Tal atenção 
poderá eventualmente se traduzir no 
primeiro passo pata o ingresso no jogo 
de influência inter-pares, uma espécie 
de sedução que conduz a um ritual de 
iniciação cujas consequências pode se 
constituir no clássico percurso que alicia 
os indivíduos ao investimento cada vez 
mais frequente em drogas, numa 
escalada que vai daquelas mais leves 
às mais devastadoras.     

 
Nesse processo de submissão e 
resistência, fatores estratégicos, por 
parte da instituição, são considerados 
nas escolhas dos adolescentes, dentre 
elas, a possibilidade de um futuro 
melhor através da inserção no mercado 
de trabalho, como recompensa ao bom 
comportamento, à docilidade pela qual 
investirem seus próprios corpos, 
enquanto por ali estiverem. A 
proximidade dessas conquistas estaria 
na capacidade de corresponder à 
ideologização que os prospecta no 
papel de bonzinhos e obedientes. 

 
Como forma de ajudá-los ao 
autoinvestimento nesses modelos 
ideais, assim que os adolescentes 
ingressam no abrigo, são apresentados 
às normas de conduta, e, no entremeio 
desses procedimentos, orientados a 
evitar a companhia de determinados 
colegas de acolhimento. Com isso, os 
educadores sociais incidem em 
contradições profissionais, tanto quando 
promove a exclusão dos já excluídos, 
quanto neles desacreditam enquanto 
seres em desenvolvimento e, portanto, 
em processo de contínua 
transformação.  
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P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D O  N A T A L 

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS 

Departamento de Proteção Social Especial – DPSE 

Casa de Passagem IV 

 

 

RELATÓRIO SITUACIONAL 
 

 

 

 
 

 

 

I – IDENTIFICAÇÃO DO ADOLESCENTE 

 

 

NOME: JAELSON JOSÉ DA SILVA 

DATA DE NASCIMENTO: 01/07/1994 

FILIAÇÃO: Severino José da Silva e Luzinete Maria da Conceição 

MOTIVO DO ACOLHIMENTO: Conflito com a genitora 
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II – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS: 

 

NOME: Severino José da Silva e Luzinete Maria da Conceição 

VÍNCULO: genitores 

ENDEREÇO: Rua Santa Helena S/N, Vila de Itapipiré de Cima – Araçoiaba/PE.   

TELEFONE: (81) 8761-2836/9920-7089 (Letiane – irmã do adolescente Jaelson)  

 

III – DADOS PROCESSUAIS: 

 

Nº DO PROCESSO: Não Informado 

CONSELHO TUTELAR/CONSELHEIRO: Conselho Tutelar da Região Norte – Conselheiro: 

Josimar Rocha do Espírito Santo 

INSTITUIÇÃO/PESSOA RESPONSÁVEL PELO ACOLHIMENTO: 1ª Vara da Infância e 

Conselho Tutelar 

 

IV – SINTESE DO CASO 

 

 

O presente relatório tem por objetivo descrever a situação atual do adolescente 

JAELSON JOSÉ DA SILVA, nascido em 01/07/1994, filho de Severino José da Silva e 

Luzinete Maria da Conceição. O adolescente está acolhido na Casa de Passagem IV desde o 

dia 11 de Janeiro. Entretanto o seu acolhimento na casa de Passagem III foi no dia 

23/10/2011, através do Conselho Tutelar da Zona Norte e 1ª Vara da Infância, devido o 

adolescente ter discutido com a Sra. Luzinete porque a mesma não gosta das amizades do 

filho e sempre entra em conflito com a genitora.  

Jaelson falou que “pegou” dinheiro da mãe e comprou a passagem para vir a Natal. 

Questionado se havia feito outros furtos, nos respondeu que apenas “duas” vezes. (SIC) O 

adolescente nos relatou que desde pequeno não tem um bom relacionamento com a genitora, 

pois quando tinha entre 04 a 06 anos de idade (SIC) disse para sua mãe que foi abusado 

sexualmente pelo vizinho e a mesma não acreditou. Vale ressaltar que o abuso aconteceu até 

os doze anos e ela nunca acreditou nele. Devido a isso ficou depressivo e quando entrou para 

escola não conseguia prestar atenção às aulas, diz ainda que após o abuso sexual ficou 

escutando vozes dos 12 anos até hoje e essas vozes dizem para se matar e em outros 

momentos para matar o indivíduo que o abusou, e se fizeram isso com ele porque não fazer 

com outras (SIC). Jaelson tem boa participação na rotina da unidade, frequenta as atividades 
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organizadas pelos educadores, participa do curso de videobiografia promovido por Cristóvão 

Pereira Souza, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, pesquisador responsável pelo projeto intitulado: “A 

videobiografia como dispositivo de pesquisa-ação-formação: uma prática educativa com 

adolescentes abrigados”. Conforme declaração em anexo, tendo bom relacionamento com os 

funcionários e com os outros acolhidos da unidade. 

             Entretanto após a chegada do adolescente na Casa de Passagem IV a equipe técnica 

percebeu que Jaelson não estava se alimentando bem e procurava ficar mais tempo no quarto 

não querendo participar das atividades pedagógicas e do curso de videobiografia. Ressalta-se 

que o adolescente despertava muito interesse e dedicação ao curso mencionada acima; 

Entretanto após saber que a equipe Técnica da Casa III havia conseguido contato com sua 

genitora e a mesma estava ansiosa por seu retorno ao ceio familiar o adolescente nos 

primeiros momentos expressou o desejo de retornar a família; Contudo esse desejo não se 

instala mais em Jaelson. E isso fica notório através da sua fala e de seu comportamento. 

            Dia 23 de janeiro a psicóloga retorna a Casa-IV e Daniele, 16 anos de idade, namorada 

do adolescente encontra-se chorando e me chama para saber notícias do mesmo. Em desabafo 

ela relata que Jaelson esta sofrendo e que ele passou pelo mesmo que ela. “Tia Jaelson sofreu 

abuso sexual e a mãe dele não acreditou, igual a minha que também não acreditou nele.” 

(SIC). 

No dia 24 de janeiro a Psicóloga entra no quarto e percebe que o adolescente Jaelson está 

chorando em seguida a mesma indaga do motivo do choro e o adolescente se recusa a falar. A 

psicóloga tenta sondar o motivo dessa tristeza, entretanto sem muito resultado pensa ser 

melhor conversar em outro momento.             

              No mesmo dia o Doutorando Sr. Cristovão Pereira entra na sala dos técnicos; a 

Assistente Social e psicóloga conversam justamente sobre um novo projeto de felicidade para 

Jaelson. Sr. Cristóvão diz está preocupado com o desempenho do adolescente que não estava 

mais como antes. Percebeu que o mesmo estava desinteressado e muito triste e que veio 

observando que foi depois da noticia de possibilidade de retornar para casa. Neste momento 

ele pergunta se Jaelson sofreu algum tipo de abuso ou outro trauma, pois apesar de não está 

claro em seu vídeo há um momento que o adolescente informa que não pode dizer alguma 

coisa e fica registrado na fala corporal do adolescente que alguma coisa  ocorreu e que está o 

abalando. Informa ainda que o adolescente já vai terminar o primeiro módulo e que já tem um 

estágio certo com possibilidade de efetivação pelo seu desempenho. 
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               No dia seguinte, dia 25.01.2012 ao chegar a Casa IV a Psicóloga o convida para 

conversar e o adolescente se coloca aberto para conversa. Jaelson está com as mãos frias de 

cabeça baixa; a conversa se inicia ele chora e não verbaliza o que esta acontecendo. Chorando 

ele com voz baixa depois de alguns minutos diz ter sido abusado sexualmente e o rapaz que 

fez isso com ele é filho de uma amiga da mãe dele. Fala que esta com medo de voltar para 

casa e que gostaria de ficar em Natal. Fala ainda que isso tudo mudou a vida dele, pois se 

tornou outra pessoa que até os doze anos de idade sofreu abuso sexual. E que muitas vezes 

pensa em matar quem fez isso com ele.  Coloca assuntos que o deixa muito abalado como à 

questão da orientação sexual e a conversa se fez necessária ser interrompida por conta de seu 

estado emocional. A psicóloga neste momento percebe o quanto será importante trabalhar a 

sua alta-estima. A mesma reafirma a questão ética e a importância de dividir o assunto com a 

equipe técnica. Entretanto o adolescente pede para ser conversado apenas com a coordenadora 

da Casa de Passagem IV – Sra. Margareth. Vale ressaltar que o adolescente colocou detalhes 

desse abuso sexual e comportamentos no âmbito sexual. A psicologia entende que tais 

experiências de violência ou abuso sexual na infância correlacionam-se a perturbações 

psicológicas e comportamentais na vida adulta, especificamente sendo identificada  a 

associação entre o abuso sexual de crianças e os distúrbios psiquiátricos como transtorno de 

estresse pós-traumático, transtornos do humor e transtornos psicóticos. E os fatores 

psicossociais e sócios familiares têm forte influência sobre os comportamentos destas pessoas.  

           No dia 26 do mesmo mês e ano a equipe psicossocial com a coordenadora, conversa 

sobre a possibilidade do adolescente Jaelson não retornar ao ceio familiar no momento; 

objetivando concluir um curso que busca capacitar, gerar trabalho e renda, oferece 

certificado, e no caso do mesmo, já tem confirmado estágio com possiblidade de 

emprego. Vale salientar que o adolescente COMPLETARÁ 18 ANOS EM JULHO 

DESTE ANO.  E que no dia 10.01.2012 a Conselheira Tutelar de Araçoiab/PE entrou em 

contato com a Casa de Passagem III em busca do número do CPF do adolescente Jaelson para 

comprar a passagem de avião para o adolescente retornar a sua cidade e nos solicitou que no 

momento que a GUIA DE DESLIGAMENTO do adolescente for expedida, entrará em 

contato com a conselheira que virá buscá-lo, juntamente com outro conselheiro não sendo 

possível a companhia de sua genitora.  

            Dia 03.02 do mesmo ano a psicóloga retoma a conversa com o adolescente que afirma 

querer terminar o curso e ficar em Natal. Fala sobre medos de retornar a sua cidade de origem 

e conta com todos os detalhes como aconteceu o primeiro abuso sexual de muitos. 
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Informa-se ainda que o adolescente evade-se eventualmente com o objetivo de usar 

droga (MACONHA) retornando sempre para Casa de Passagem IV. O adolescente foi 

encaminhado ao DEPAD/CEMPAD, pela equipe técnica da casa III, porém aconteceram 

somente dois atendimentos em virtude da mudança do prédio. O mesmo não foi matriculado 

na Rede de Ensino e não teve continuidade ao procedimento de encaminhamento ao 

DEPAD/CEMPAD, pela equipe técnica da Casa IV devido a atual situação que tem como 

possibilidade o desligamento e retorno a sua cidade de origem. 

No dia 07.02.2012 a equipe Psicossocial entrou em contato (081-9920-7089) com a 

genitora  Sra. Luzinete Maria da Conceição; objetivando confrontar algumas informações 

relatadas pelo adolescente e informar sobre a possível permanência do mesmo em virtude da 

proposta e desejo de terminar o curso acima citado. Com o intuito de não deixar nenhum 

constrangimento e ou preocupação Psicóloga iniciou a conversa informando que precisaria 

fazer algumas perguntas e que estas são de rotina aos responsáveis dos adolescentes. Que 

infelizmente por se tratar de cidades distantes não conseguiríamos essa conversa 

pessoalmente. Ao perguntar sobre o comportamento de Jaelson a mãe informa que “ele 

sempre foi muito tranquilo e que o único problema era as companhias que ela não queria que 

o ele andasse”. Quanto às drogas ela afirma que nunca notou nada se o filho usava ou não e se 

usava ela não sabe. Por último foi perguntado se ele já havia passado por algum tipo de 

trauma na infância, o que sugeriu a pergunta: “-como assim? que tipo de trauma?” (SIC). A 

psicóloga fala de algumas situações e entra no assunto do abuso sexual na infância. A genitora 

nega essa possibilidade e afirma que em momento algum Jaelson tocou nesse assunto com ela. 

No que diz respeito a sua permanência nesta cidade objetivando a conclusão do curso, com 

oferta de estágio e possivelmente emprego a genitora concorda se for para o bem dele. (SIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



277 
 

 
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L  D O  N A T A L 

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS 

Departamento de Proteção Social Especial – DPSE 

Casa de Passagem IV 

 

 

 

V- PARECER TÉCNICO 

           

  

 Ressaltamos que a Instituição de Acolhimento é utilizada como medida de proteção 

provisória e excepcional, como preconiza o Artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA (Lei  

8.069/90): “Parágrafo Único: O abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável como 

forma de transição para a colocação em família substituta, não implicando privação de 

liberdade”. Além disso, conforme o artigo 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-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. (Lei 8.069/90), sendo assim, solicitamos reavaliar o 

pedido de DESLIGAMENTO do adolescente JAELSON JOSÉ DA SILVA desta Unidade de 

Acolhimento para seus genitores Severino José da Silva e Luzinete Maria da Conceição, 

residentes em Araçoiaba/PE. 

Diante disto, encaminhamos o presente relatório a 1ª Vara da Infância e Juventude de 

Natal e ao Conselho Tutelar Norte para conhecimentos e medidas que o caso requer.      

 

 

    

Natal, 08 de fevereiro de 2012. 

 

_____________________________                                            

_____________________________       Renata Ryane Ferreira de Farias                                                      

Kátia Benjamin Vargas Duarte 

Assistente social - CRESS 3101                                                         Psicóloga - CRP: 17/0732 
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