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Resumo 

A partir do campo das políticas públicas da socioeducação, evidenciamos os impasses do processo 

educativo a partir da máxima “educar para a cidadania”, diretriz do processo instaurado pelo 

cumprimento de uma medida socioeducativa. Essa medida disciplinar, prevista no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, introduz o adolescente autor de ato infracional, numa série de 

dispositivos que visam sua reintegração ao corpo social. Isolamos quatro impasses: a dificuldade 

institucional de acompanhar os jovens face à descontinuidade de sua presença na rede; o hiato que 

se forma, na transmissão dos códigos regulatórios, entre a normatividade do crime e a legalidade 

jurídica; o tratamento da multiplicidade de discursividades que produzem a representação 

sociossimbólica do adolescente em conflito com a lei, determinando-lhe destinos funestos; e a 

ausência de um mapeamento socioafetivo da experiência de cada púbere na passagem do corpo 

tutelado na infância para o corpo responsável na adultez. Romper com falsos binários, elucidar 

processos políticos, inseri-los nos circuitos dos afetos, destacar o saber na experiência singular de 

cada adolescente; implicar o corpo social no compartilhamento de responsabilidades seriam 

algumas das sínteses a que chegamos. 

Palavras-chave: adolescência; socioeducação; cidadania; política; subjetividade. 

 

 

Abstract 

From the field of public policies of the socioeducation, we show the impasses of the educational 

process from the maximum "educate for citizenship", guideline of the process established by the 

fulfillment of a socio-educational measure. This disciplinary measure, provided in the Statute of 

the Child and the Adolescent, introduces the adolescent author of an infraction, in a series of 

devices that aim his reintegration into the social bond. We isolate four impasses: the institutional 

difficulty of accompanying the young people due to the discontinuity of their presence in the 

network; the gap that is formed in the transmission of regulatory codes between the normativity of 

crime and legality of the laws; the treatment of the multiplicity of discursivities that produce the 

socio-symbolic presentation of the adolescent in conflict with the law, determining to him deadly 

destinies; and the absence of a socio-affective mapping of the experience of each pubescent in the 

passage from the tutelage body in childhood to the responsible body in adulthood. To break with 

false binaries, to elucidate political processes, to insert them in the circuits of the affections, to 

highlight the knowledge in the singular experience of each adolescente, implying the social body 

in the sharing of responsibilities would be some of the syntheses to which we arrived. 

Keywords: Adolescence; Socioeducation; citizenship; policy; subjectivity. 
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Apresentação da questão 
 

Nesse texto, buscaremos interrogar impasses quanto ao processo educativo, a partir do 

campo socioeducativo. Acreditamos que seu compartilhamento pode produzir encontros 

interessantes com a educação juvenil. Tomaremos a educação, pensada aqui em interface 

com a psicanálise, como ato de transmissão. A certa altura de seus seminários, Lacan se 

pergunta sobre o que é ensinar, evidenciando a diferença entre ensinar e transmitir: “o que 

há por ensinar, não apenas a quem não sabe, mas a quem não pode saber?” (LACAN, 1962-

63/2005, p. 26). O limite do saber estaria assentado no fato de que não conseguimos 

acessar toda a verdade, mas apenas construir algum saber sobre uma verdade não toda. 

Com isso, ele implica o campo da interpretação que, ao produzir um acréscimo de sentido 

sobre o que não se sabe, expande os limites do saber, ainda que evidencie o impossível a 

alcançar. Lacan convoca também a experiência em sua função de chave. “A chave é aquilo 

que abre e que, para abrir, funciona. A chave é a forma pela qual funciona ou não a função 

significante como tal. [...] A dimensão da chave é conatural a todo e qualquer ensino, 

analítico ou não” (LACAN, 1962-63/2005, p. 30). E, finalmente, ele nos convida a adotar a 

simplicidade no horizonte de uma transmissão possível.  

Com essas chaves nas mãos (!), entramos no espaço dos dispositivos socioeducativos e 

seu ideal de “educação para a cidadania”. Desdobraremos alguns impasses socioeducativos 

na adoção dessa máxima – lema no cumprimento de uma medida socioeducativa. Essa 

medida, oriunda da Doutrina de Proteção Integral instituída pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (BRASIL, 1990), substitui a pena diante de um ato infracional cometido por 

um adolescente, introduzindo-o numa série de dispositivos que visam sua reintegração no 

corpo social, através de eixos que devem ser seguidos e realizados pelo adolescente. São 

cinco eixos: educação; esporte, cultura e lazer; saúde; abordagem familiar e comunitária; e 

profissionalização e trabalho. Eles orientam a execução de qualquer medida, seja ela 

cumprida em meio aberto (prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida), semi-

liberdade ou meio fechado, com privação de liberdade. 

Espera-se que o adolescente possa alcançar, através do processo educativo, o que 

entenderíamos como uma vida restaurada, face ao que lhe foi negado ou mesmo violado até 

então. Entretanto, o adolescente que chega a receber uma medida socioeducativa, em sua 

grande maioria, experimentou até então um processo de esgarçamento do laço social, 

comunitário, institucional e familiar. E está constituindo, em resposta, outros laços e 

percursos que reorganizam sua vida e sua rotina às expensas do que se espera ideal e 

licitamente de um adolescente. Nesse caso, ele busca no crime e sua lei de ferro uma nova 

codificação, uma nova forma de vida que o inclua, mesmo com o risco de sua morte 

(GUERRA, 2017). Ao vazio de seu ser, ao qual a resposta do Outro social é a de que sua 

vida pouco ou nada vale, ele responde com desconfiança, lançando-se ao risco, em busca 

do valor da vida verdadeira (ARANHA, 2016).  

Diante desse quadro, inúmeros impasses se colocam quanto à dimensão educativa. 

Além das questões recorrentes em qualquer experiência educativa com adolescentes, como: 
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a tradição da educação em oposição à inovação do jovem; a linguagem e o controle dos 

corpos, exigida pelo processo educativo, que contrastam com a inquietação dos corpos 

púberes; a busca imediata por satisfação pelo adolescente face à demanda de adiamento 

pela educação; o atraso tecnológico da escola face à imersão tecnológica moderna do 

adolescente; a autoridade do adulto diante de sua desmontagem/remontagem pelo 

adolescente. Para o adolescente com trajetória atravessada pela infração, à ruptura com a 

escola, se associa o laço com o crime, segundo dados estatísticos, firmado em torno dos 15 

aos 17 anos, entre o 6º e o 8º ano do ensino fundamental (CIA/BH, 2013). Cerca de 50% 

desses adolescentes mora apenas com a mãe e possui uma trajetória institucional nas redes 

de assistência social e na rede socioeducativa que evidencia um crescente e constante 

afastamento dos dispositivos formais de educação e de proteção social (SILVA, BEATO 

FILHO e MARINHO, 2014). Assumem responsabilidades financeiras muito cedo, 

antecipando uma solução para a vida adulta, por vezes ainda na puberdade. 

Diante desse quadro preliminar, constituímos a perspectiva a partir da qual nossa 

problemática se desenvolverá. Visamos sistematizar o pensamento e organizar ideias em 

torno dos impasses da educação no contexto socioeducativo, bem como rever alguns dos 

preconceitos que o circundam, criando discursividades e imagens do adolescente morador 

de aglomerados que congelam suas alternativas. Com isso, visamos promover balizas que 

possam, no cotidiano, orientar a prática. 

 
 
A forma como funcionamos 
 
 

Antes de isolar e destrinchar esses impasses, gostaríamos de explicar a lógica que 

orienta nosso pensamento e que guia nossa ação. Tomamos a relação com outras disciplinas 

a partir de uma relação de disjunção e suplementaridade. Assim, nossa metodologia pode 

ser tomada como uma operação epistemológica que aborda a vida como complexidade não 

reduzida a relações causais e, por isso, prismática. Nesse sentido, os diferentes saberes que 

visam cerni-la estarão sempre disjuntos, orientados por uma perspectiva que não contém, 

nem elimina as outras, apenas se dissociam umas das outras de maneira disjuntiva, 

conformando planos de apreensão da realidade que não se totalizam.  

Essa disjunção é, pois, considerada em sua positividade, ao produzir efeitos de 

suplementaridade. Os diferentes saberes, ao não se complementarem na busca pela 

compreensão da realidade, afetam uns aos outros no ponto em que esbarram com seus 

limites, modificando-se nesse processo ao constituírem novas perspectivas. Dessa maneira, 

engendram efeitos suplementares uns sobre os outros, numa dispersão refratária que 

potencializa a complexidade dos sujeitos e fenômenos sobre o qual se debruçam, ao invés 

de reduzi-los em suas múltiplas dimensões. 

Além da disjunção e suplementaridade, sustentamos essa lógica a partir de uma 

dimensão política de responsabilidade compartilhada e comprometida com a realidade 

social e simbólica, entre a prática e a teoria, descrendo do ideal de verdade última. 
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Entendemos que a produção de conhecimento se encontra no ato mesmo de sua realização. 

Por consequência, ao tomarmos o adolescente em conflito com a lei nesse texto, 

consideraremos o laço que se estabelece entre sujeito e outro no processo educativo, 

implicando todo agente em sua responsabilidade nesse processo, inclusive o próprio jovem. 

É preciso, antes de iniciarmos qualquer pesquisa, suspeitar da identificação deste 

adolescente à autoria do ato infracional, a partir de uma espécie de subjetividade tomada 

como perigosa. Essa assertiva funda uma interpretação do jovem que limita seus impasses e 

convida à aderência. Implicar a corresponsabilidade engaja cada um na produção de 

respostas sociais e políticas face às questões analisadas. Consideramos, dessa feita, que 

toda produção científica é política, pois interferirá na construção do mundo. 

 
 
Os impasses que encontramos 
 
 

Partindo de um olhar de fora do sistema, numa posição de extimidade, recolhemos em 

pesquisas, intervenções e atendimentos orientados pela psicanálise, numa espécie de 

intimidade externa, algumas linhas de fuga, que vão das violações e institucionalidades à 

invenção de soluções alternativas, encontradas pelos jovens no processo socioeducativo. 

Analisaremos quatro delas a seguir. 

 
 
1. Descontinuidade institucional e continuidade histórico-pulsional 
 
 

A forma de funcionamento das políticas públicas por setores, a saber, Saúde, 

Educação, Segurança, entre outros, secciona a experiência humana em fatias que vão sendo 

depositadas na forma de registros documentais, prontuários, PIA (Plano Individual de 

Atendimento), nos quais a palavra do sujeito dificilmente aparece. Ela é, antes, silenciada, 

apagada e rasgada de sua materialidade sonora e simbólica (FOUCAULT, 2003). Com isso, 

perde-se a linearidade histórica e a dimensão da vida no território, extrínseca às políticas 

públicas, na trajetória de vida do jovem, que fica reduzida ao que consta nos documentos. 

Ao ter o que seria sua vida neles escrita, o jovem deixa o lugar de autoria e se inicia, dessa 

maneira, sua destituição subjetiva. Sabemos que uma vida não pode ser senão recontada em 

narrativas fragmentadas, cuja coesão se constitui no ato mesmo da enunciação (BOTÍA, 

2002). E, nesse ato narrativo, ela é refundada. Porém, mesmo que ela não tenha a priori 

uma linha lógica ou historicamente ininterrupta, o prontuário reduz o sujeito aos nomes e 

categorias pré-concebidos pelos setores, legitimados pelo cientificismo e organizados pela 

rotina técnico-administrativa e burocrática dos dispositivos públicos. 

Mesmo que haja comunicação na rede, pois seus furos são seus espaços de circulação, 

o sujeito circula como pedaços de infortúnio, fatias de problemas, falhas parciais a 

consertar, partes de um processo que culmina no destino ali mesmo desenhado e nomeado. 
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No caso do adolescente do sistema socioeducativo, o jovem atinge o auge desse percurso 

mortífero quando, identificado aos nomes do pior que vai recebendo nos processos de 

exclusão institucional que atravessa, recebe a alcunha “autor de ato infracional”. Aí temos 

seu ápice e o congelamento de sua forma de vida pelo discurso institucional. Configura-se 

uma espécie de última linha antes da prisão, última tábua de salvação antes da vida adulta.  

Denominamos de nomes o pior as alcunhas que o nomeiam, pois aí temos seu pior 

desempenho registrado: o do fracasso da vida infratora. Trata-se do momento, em sua 

trajetória de vida, de seu pior desempenho, quando até a vida do crime falha ao ser 

apreendido (SOARES, 2010). E, curiosamente, aí ele fica identificado. Sua trajetória é 

ressignificada em relação aos dispositivos públicos. De criança vítima de violações 

diversas, ele passa agora a ser também autor de violências. Ele é alocado a uma dupla 

inscrição: a do desamparado e a do perigoso. Nesse pior desempenho, cristalizamos uma 

posição discursiva, selamos uma trajetória, introjetam-se novas de satisfação e se redefine 

seu destino, reproduzido daí em diante pelos diferente dispositivos do sistema em rede. 

Entretanto, é no território, em casa, na rua, nos bailes funk que a vida corre, jorra, e 

transborda pulsionalmente. O jovem escreve diferentes linhas de fuga e ensaia percorrê-las. 

Algumas se mantêm como potência, outras como realização. Sua linha de vida, nessa 

perspectiva, se abre para um certo número de diferentes possibilidades. Dificilmente, 

porém, vemos sua vida ser tomada ou mesmo articulada no interior das políticas públicas a 

partir do que o adolescente escreve fora da instituição. Essas linhas de fuga, contidas na 

trajetória de vida do jovem, poderiam ser um índice para o sistema operar com o mesmo.  

Ao invés desse índice, porém, é a trajetória formal, registrada no sistema como 

violação, abandono, repetência, evasão, infração ou violência, que marca o corpo 

adolescente com os nomes do pior. Positivamos sua dimensão negativa, reforçando-a. Só se 

marca esse jovem do sistema socioeducativo – pois existem outros marcados de maneira 

diferente – pelo pior. Não localizamos os marcos do melhor, não nos damos ao trabalho de 

recolher seus feitos, de olhar de maneira inédita para esse adolescente. Pouco sabemos 

acerca dele para além de seu registro institucional necessário.  

Assim, transformar ferramentas burocráticas, como o PIA, em ferramentas vivas que 

intensificam a abertura a outras linhas de fuga diferentes da infração é a indicação que 

extraímos desse primeiro aspecto da questão da educação para a cidadania. Com o processo 

educativo, no interior da medida, nascem rappers, poetas, mecânicos, cozinheiros. Abre-se 

na experiência da sala de aula, das oficinas, dos atendimentos, das conversas à toa, 

apresentações dos adolescentes até então lateralizadas ou desconhecidas. No encontro e na 

troca, escrevem-se outros textos. Recolhê-los e dar-lhes suporte como escrita do corpo 

adolescente na vida, indica caminhos para a educação. Escrever a trajetória produtiva do 

adolescente, prescindindo do marco do pior. 
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2. A normatividade do crime X a legalidade jurídica = as diferentes formas de 
vida 

 
 

A relação entre a normatividade advinda do crime e a legalidade jurídica não é 

meramente uma relação de paralelismo nos aglomerados urbanos com alto índice de 

criminalidade violenta. Não se verificam relações de oposição, nem de hegemonia, nem de 

exclusão entre essas normatizações. Verificamos, ao contrário, (GUERRA, BISPO e 

SOUZA, 2016; FELTRAN, 2011) a convivência das comunidades com diferentes formas 

de codificação da vida, diferentes formas de racionalidade e normatização com a qual todos 

convivem e à qual aderem. Regras tácitas do território, normas rígidas do crime e lei 

jurídica participam com hierarquias diferentes da codificação e regulação dos corpos ali 

reunidos. Os moradores, especialmente, os jovens, operam com todas elas, tornando-as 

operatórias simultaneamente.  

Entretanto, o jovem autor de ato infracional valida e opera com a norma do crime, mas 

desconfia da lei jurídica. Ele cria uma relação dupla com a lei jurídica: ao mesmo tempo em 

que se encontra submetido a ela, desconfia da mesma. Daí constituir uma estratégia de 

reconhecimento e de pertencimento pela via do crime. Na falência da justiça em ser 

operada pela legalidade jurídica e na ausência de uma distribuição de renda menos desigual, 

alguns adolescentes encontram na lógica do crime um recurso para se inserir numa forma 

de vida. A dificuldade desse funcionamento reside no fato de que essa forma de vida é 

reconhecida entre os pares na comunidade, mas, para o código dominante regulador, é 

matável (AGAMBEN, 2002; BUTLER, 2016) e anômica em relação ao corpo social 

regulado. 

Há, dessa forma, a criação de antagonismos: asfalto x morro, boca A x boca B, 

bandido x polícia, bandido x comunidade. Essas dualidades são construídas na tentativa de 

os jovens e as comunidades se fazerem representar num corpo simbólico em que são 

invisibilizados, não reconhecidos, não pertencentes. Esses antagonismos são, assim, 

tentativas de se fazerem reconhecer, mas que, ao ocultarem o jogo de forças econômico e 

político reduzido às inimizades locais, impedem a construção de alianças no território e de 

fortalecimento da própria juventude. São, porém, efeitos de um esforço hercúleo de 

tentarem constituir uma vida que seja nomeável, que seja reconhecida como forma de vida, 

no sentido político, e, por isso, passíveis de luto. Criam uma espécie de engodo, uma crença 

em soluções individuais livres, quando, de fato, ocultam a perspectiva mais ampla que as 

risca e apaga. Como viver junto, então? 

Como fazer funcionar a educação quando, portanto, a noção de cidadania e de direitos 

humanos não é consensualmente estabelecida e compartilhada? E, até mesmo, não é sequer 

pactuada entre as diferentes instâncias políticas representativas, nomeáveis, no território? 

Um jovem de aglomerado nos pergunta se achávamos que um adolescente abusado pelo pai 

procuraria a polícia. Ao que ele responde enfaticamente que não, claro que não! Existe no 

estado brasileiro de Minas Gerais, como em outros, a política pública de Mediação de 

Conflitos no território. Entretanto, em intervenção comunitária com quadrinho mangá em 
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um aglomerado urbano, outro jovem nos ensinou que essa é uma estratégia da qual a 

comunidade prescinde em seu cotidiano, muitas vezes apenas consentindo com sua 

presença, sem tomá-la como recurso legítimo. “Eu fui salvo pela minha avó. Quando ela 

entrou para me tirar do crime... eu tava jurado. Ela foi lá, véio, na boca, e conversou com os 

cara. Acertei tudo, sai limpo” (Testemunho recolhido, 2014). De qual lógica essa avó se 

valeu? Como recorrer à justiça formal quando a proteção vem como ameaça? Como 

recorrer à mediação de conflitos, se a vida corre muitas vezes fora do plano institucional? 

Há teias de vida ditas “informais” que correm junto às teias cunhadas de “formais”. 

Porém, no campo da educação e, mais especialmente, da socioeducação ou da educação 

para a cidadania, as experiências que incluem essas formas de vida e de regulação são, em 

geral, experiências locais que não ganham sistematização no corpo político do Estado. Por 

isso, muitas vezes, a escola fracassa com esses jovens – e não o contrário. Como 

mantenedora e transmissora de valores referidos à tradição no pacto social (PEREIRA, 

2011), a escola sofre de um paradoxo em sua função. De um lado, deve manter o mínimo 

regulável a ser transmitido para sustentar a realização permanente do pacto social, por 

outro, precisa manter-se aberta às possibilidades de transformação do jovem. 

Quando essa função educativa é inserida nas comunidades, ela se depara com outro 

paradoxo. Por tratar-se de locais nos quais a violação é a regra, ela vive uma outra crise, 

agora de ilegitimidade. Ela, em sua função de transmitir valores, conceitos, operações, a 

serem aprendidos, se depara com uma realidade concreta que os nega aos mesmos sujeitos 

que deveriam aprendê-los. A pergunta, portanto, que se assinala nesse tópico é: como a 

escola poderia, na borda socioeducativa do processo educacional subverter-se a si mesma 

na produção de cidadania, de forma que elas, a cidadania, mas também a escola, pudessem 

ser tomadas como experiências positivas pelo jovem? Como a escola e a socioeducação 

poderiam se abrir ao usufruto do jovem (SILVA, 2015)? Pensar respiradouros, considerar 

essas contradições e incluir a abertura a novas formas de solução e de pactuação que 

incluam essa diversidade e que reconheçam essas formas de vida seria um ponto de 

partida... 

 
 
3. A questão da cor e da etnia: informação, atitude, ressignificação 
 
 

A mortalidade juvenil no Brasil tem cor (WAISELFISZ, 2014), o encarceramento 

também. Assim torna-se necessário levar em consideração, no campo socioeducativo, a 

construção da identidade brasileira a partir da diversidade de povos presentes em sua 

origem. Recuperar o modo de ocupação do território brasileiro e a construção da identidade 

nacional e evidenciar o jogo de forças aí presente, ilumina sua matriz simbólica e nos 

auxilia a compor hipóteses acerca das consequências subjetivas da escravidão. Parece-nos 

que elas se refletem diretamente nos dados quantitativos da mortalidade juvenil brasileira e 

nas sequelas sociais, econômicas, educacionais e carcerárias que lhe são corolárias.  
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Partimos, assim, de três hipóteses, ainda sob investigação, que, esperamos, possam ser 

acrescentadas ao campo de debate, já tão profícuo, da questão da cor e da etnia no campo 

da Educação. Nós nos detivemos no que supomos serem consequências subjetivas da 

escravidão sobre a juventude e sua forma de composição de presença e participação no laço 

social, lançando nosso olhar sobre o público socioeducativo. Assim, fizemos recortes bem 

específicos, que podem ser traduzidos nas proposições abaixo. Partimos de uma 

colaboração da psicanálise para compô-las: 

 

(a) A ocorrência de hiatos na transmissão vertical da constituição da filiação junto aos 

processos intergeracionais familiares, somada na atualidade à aderência à 

normatividade do crime, parecem ser elementos sociosimbólicos que evidenciam uma 

tentativa de tratamento da experiência traumática com a cor negra, ao que o jovem 

responde buscando formas novas de adesão e de nomeação junto a coletivos variados, 

destacando-se, nesse público, o do crime. 

(b) A ambivalência social, ou mesmo a denegação do preconceito, existentes em nosso 

país em relação à cor são, muitas vezes, tratados pela consolidação de processos 

identificatórios imaginários e especulares. Neles os sujeitos e coletivos, para se 

afirmarem, negam a alteridade que constituem pela diferença de cor, estabelecendo 

relações binárias de oposição – como negro-branco, morro-asfalto –, com base na 

agressividade e na segregação. 

(c) O negacionismo do preconceito, somado à criminalização discursiva e judicializada da 

pobreza evidenciam, ao lado da naturalização da mortalidade juvenil, a produção 

discursiva que legitima e justifica o não reconhecimento e o sentimento de 

extraterritorialidade e não pertencimento cidadão do jovem negro, especialmente do 

sexo masculino e morador de aglomerados, como se se perpetuasse sua posição de 

estrangeiro em terra alheia. 

 

Perguntamo-nos, assim, como educar para a cidadania, desconsiderando esse fato 

histórico e suas consequências subjetivas, sociais, simbólicas? As marcas da escravidão 

alongaram-se na experiência social com a cor e no ideal de embranquecimento da 

população que se seguiu à abolição da escravatura. Incapazes de adequarem-se a uma rotina 

de contratualidade no trabalho, os ex-escravos sofreram depois com o desemprego e a 

exclusão de contratos liberais, tendo sido substituídos pelos estrangeiros europeus. À vida 

nos cortiços e ao subemprego nas cidades, acirraram-se os processos segregatórios com a 

migração rural em décadas posteriores, seguida de sua organização e distribuição nos 

espaços territoriais urbanos dos aglomerados.  

Hoje parece-nos que essas vidas se adensam apresentadas através da matabilidade de 

seus corpos negros jovens. À ausência de ações estatais de reparação dos danos provocados 

pela escravidão até a Constituição Federal de 1988 (MATTOS, 2013, p. 107), somados à 

ausência de desenvolvimento de capital cultural (SOUZA, 2009) para inserção nos espaços 

formais de pertencimento e de trabalho, produziu-se junto à população negra uma segunda 

experiência de desenraizamento e opressão, agora em território brasileiro. Nasceu a ralé 
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brasileira e dela emergiu, secundariamente, os batalhadores e os perdedores (SOUZA, 

2009).  

Se as linhas das marcas dessa história já escrita se perpetuam, como tomá-las, no 

campo da educação, para encetar novos desenhos de sociabilidade? Qual o limite do campo 

da Educação para esse fim? Qual sua potência? O trabalho educativo crítico com essa 

(in)formação, que seria elementar, poderia tornar-se base para mudança de atitude e para 

ressignificação da experiência com o negro no Brasil. Esse trabalho, de mão dupla, carece 

alcançar a ideia de povo brasileiro, buscando fazer reconhecer nossas diferenças, não como 

deficiências ou precariedades. Certamente, suas consequências atingiriam o corpo negro do 

adolescente autor de ato infracional... 

 
 
4. A representação sociossimbólica do adolescente em conflito com a lei: 

discursividades 
 
 

A relação sujeito-outro no processo educativo que visa ao adolescente como seu 

sujeito, inclui a dimensão reflexiva da maneira como o corpo social representa o 

adolescente, assim como a maneira como o adolescente se escreve no corpo social. São 

planos que interagem discursivamente. Nesse tópico, visamos discutir, a partir da 

transformação que o corpo púbere engendra como efeito sobre o sujeito, como o corpo 

social responde a essa transformação, considerada a partir da perspectiva do adolescente 

autor de ato infracional.  

Entendemos que o processo de aprendizagem, no encontro da psicanálise com a 

educação, se faz sob um fundo transferencial, a partir do qual o sujeito se reconhece ou se 

desconhece no campo do outro. Esse processo se realiza sob as coordenadas simbólicas 

referidas, em sua história de vida, aos domínios de suas figuras de afeto. Assim, uma 

professora pode, ao chamar um adolescente de “porco”, porque chega sem banho na escola, 

(re)produzir um efeito de rejeição e instalar uma experiência de desamparo, ali mesmo onde 

poderia, ao contrário, convidá-lo a cuidar do jardim e falar do possível sobre seu corpo 

(SIQUEIRA, 2016).  

A construção do eu se faz, em sua base, a partir do Outro. Podemos mesmo dizer, com 

a psicanálise, que o desejo do sujeito se constitui como resposta à mensagem invertida da 

demanda do Outro (LACAN, 1960/1998). Assim, não é sem consequências a representação 

do adolescente autor de ato infracional feita pela comunidade, pela cidade, pela polícia, 

pelo estado e suas entidades, pelo judiciário, pela mídia impressa, pela mídia digitalizada. 

Trata-se de discursividades que fundam imagens da juventude, construídas historicamente 

associadas aos nomes do pior, engendrando um destino funesto para esse grupo jovem.  

Dissolver essas representações implica em um trabalho de reconhecer os novos nomes 

que a juventude produz e incorporá-los ao discurso corrente. Na cultura, esse processo se 

realiza com menor resistência que na educação, vide movimentos como os da contracultura 

anos 60 ou do hip-hop nos anos 80. A juventude força a produção do novo, de novas saídas, 
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de novas manifestações culturais e de novas formas de resistência política, ao romper com a 

autoridade clássica. Freud (1909 [1908]/1976, p. 243) nos diz que “ao crescer o indivíduo 

liberta-se da autoridade dos pais, o que constitui um dos mais necessários, ainda que mais 

dolorosos, resultados do curso do desenvolvimento. [...] Na verdade, todo o progresso da 

sociedade repousa sobre a oposição entre as gerações sucessivas”.  

Assim, a maneira como o Outro social recebe e (re)produz a representação das 

adolescências funda e mantém fissuras, podendo abrir (ou não) um convite à vida. Portanto, 

enfrentar a produção ou reprodução dessas discursividades vai implicar no consentimento 

com um determinado tipo de produção discursiva, que pode se tornar dominante. Acena-se 

como indispensável sua análise nos processos educativos. Manter desocupado os espaços 

de representação, de forma que, em seus hiatos, diferentes imagens de juventude possam 

ser desenhadas, implica, no corpo político, em acolher sobre sua carne novas marcas, 

tatuagens, adereços, reconhecendo e/ou oferecendo-lhe roupagens.  

A questão reverbera no campo socioeducativo quando nos perguntamos acerca de 

como a socioeducação realiza, em sua prática, essas discursividades. Ela fortalece quais 

discursos? Desfaz ou (re)produz discursividades dominantes sobre o jovem, associadas ao 

medo e ao perigo? Como opera com as imagens do melhor nas operações de transmissão 

que realiza no cotidiano de seus dispositivos? Essa análise evidencia as apostas que esse 

campo sustenta e a direção que pode tomar, com vistas a reverter o quadro atual de 

criminalização da pobreza e naturalização da mortalidade juvenil. 

 
 
5. Do corpo tutelado na infância ao corpo responsável na adultez: 

mapeamento socioafetivo da puberdade de cada um 
 
 

Pensar a passagem do corpo tutelado da infância ao corpo autônomo da adultez, 

implica de um lado o corpo social e de outro o próprio sujeito e seu corpo púbere. Assim, 

nesse tópico, tomaremos o processo da adolescência, a partir das principais mudanças às 

quais ele responde. Fazemos referência especialmente a três trabalhos psíquicos 

concernentes a essa passagem: à reelaboração da função da autoridade e do lugar da lei 

simbólica na regulação do acesso e usufruto dos objetos; à organização genital que unifica 

as pulsões em torno de um novo objeto, instituindo novas vias de satisfação; e à afirmação 

da escolha de uma posição face à partilha dos sexos, diante do encontro com o impossível 

de nomear que é o Outro sexo, na qualidade daquilo que confronta o adolescente com o que 

não consegue nomear (LIMA, 2014) . 

Na experiência da adolescência ou mesmo da juventude, essa disjunção é 

necessariamente experimentada em relação ao encontro com o real, face à falência do saber 

infantil em relação ao saber-fazer com o corpo sexuado. Como “um momento crítico no 

qual se opera uma disjunção entre o Outro do simbólico, da autoridade, e o Outro do corpo, 

entre o lugar em que isso fala e o lugar em que isso goza” (ROY, 2016). A juventude 

implica na quebra ou na perda de barreiras, que Freud (1905/1976) denominou de barreiras 



 
ANDREA GUERRA 
 
 

 
270 

de proteção contra a irrupção de hiper estímulos, sempre traumáticos. Essas barreiras, 

quando rompidas, anulariam os recursos simbólicos que o sujeito possuiria para significar a 

realidade e tratá-la psiquicamente. Sem recursos ou sem fórmulas, o jovem tornar-se-ia 

errante, sem sentido, presa fácil dos discursos totalitários que caracterizam o mestre 

contemporâneo (GUERRA, 2017). 

Nesse sentido, nos processos socioeducativos, precisamos atentar para esses dois 

grandes fluxos que se associam na construção da resposta de cada jovem: o investimento de 

seu afeto nos objetos; e a introjeção de traços de objetos (ideias, pessoas, imagens, frases, 

musicas) que, incorporados ao eu, organizam, pela via das identificações, o campo 

dispersivo de indeterminação que o púbere experimenta. Na passagem de um corpo infantil 

tutelado para um corpo adulto, responsável, a adolescência desorganiza uma forma de 

funcionamento e de agenciamento do corpo, da libido, da satisfação, do limite e da lei. O 

corpo púbere se depara com uma nova condição de satisfação que não consegue cernir, 

nomear, e experimenta suas diferentes modalizações incessantemente.  

Hoje, menos pela via da transmissão das antigas gerações, e mais pela experimentação 

com os pares, os púberes buscam as coordenadas que permitam sua circulação como corpo, 

como eu e como sujeito político, em relação ao corpo do Outro social e suas insígnias, 

regras, pactuações e semblantes. A produção dessas novas coordenadas em relação a si 

mesmo e ao Outro, funcionam menos como um discurso articulado, e mais como uma 

dimensão do vivo, indeterminada e sob experimentação intensa. Elas não entram nos 

documentos e protocolos... Do trabalho sobre esse fundo de desamparo e dispersão, 

nascerão as respostas adolescentes como sintomas de cada época. Por isso mesmo, qualquer 

processo educativo ou socioeducativo deveria incorporar esses afetos em sua concepção e 

em sua rotina.  

O desenho desse mapeamento sociossubjetivo e simbólico é central, pois a 

materialidade do território “se reproduz através da transferência que se dá no atendimento 

direto, na escola, na assistência social e na ação comunitária (BROIDE e BROIDE, 2015, p. 

76). Aquilo que o jovem chama de Vida Loka e que podemos nomear como pulsão errante, 

articula, para esses adolescentes, a maneira como eles afetam e são afetados nos circuitos 

de gozo. Portanto, com essas coordenadas, encontraremos os pontos de alçamento 

(GARCIA, 2011) ou de ancoragem (BROIDE e BROIDE, 2015) dos jovens que podem 

engendrar o encontro com novas formas de enlaçamento e satisfação, nos planos societário 

e pulsional, respectivamente. 

Não se transforma o mundo sem se transformarem os sujeitos. É preciso tocar o 

coração do ser do jovem para produzirmos efeitos que permanecerão. Não há mudança sem 

a implicação do sujeito; e não há sujeito fora do corpo coletivo que produz mudança. “Uma 

porta de confiança na política foi aberta para Freud a partir da crença de que traumas 

sempre permanecem em pulsação e de que, em alguns desses traumas, se encontram nossas 

experiências mais valiosas” (SAFATLE, 2015, p. 131). Aí reside a força clínico-política 

transformadora do desamparo. Assim como a política ou a ação coletiva sobre o mundo 

pode ser pensada como modo de produção de circuito de afetos, assim também a clínica ou 

a pulsação que vive sob o sujeito pode ser tomada como dispositivo de ativação e de 
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desativação de modos de afecção dos vínculos libidinais (SAFATLE, 2015, p. 50). Há, 

desta feita, afeto em jogo no processo socioeducativo e não nos parece possível seguir com 

uma reflexão sobre educação para a cidadania, desconsiderando essa dimensão. 

 
 
As orientações que aprendemos 
 
 

Bom, os diferentes impasses acima elencados seguramente não esgotam as questões 

que atravessam o campo educativo pertinente à socioeducação. Aqui, fizemos recortes de 

uma experiência complexa com a juventude, que se destacaram em nossos últimos anos de 

pesquisa e intervenção com a mesma. Essa experiência compartilhada com muitos – 

pessoas e saberes – nos indicam caminhos que experiências de boas práticas produziram. 

Dela destacamos algumas orientações que, ganhando corpo, convidam a subversões da 

ordem instituída, dado que essa ordem é, muitas das vezes, opressora e destituidora de 

formas de vida. Parece andar na contramão da solidariedade e do respeito à diferença. 

Assim, pensamos que corrompê-la de dentro, descentrá-la, pode ser uma boa estratégia de 

resistência e promoção de valorização de novas formas de vida. Reunimos, pois, abaixo, na 

forma de afirmações, positividades que validam a singularidade da experiência do sujeito, a 

diversidade de formas coletivas de vida e a incomensurabilidade de possibilidades de 

soluções, cujo índice multiplicativo é impossível de ser enumerado. Seriam elas as 

seguintes: 
 

I – Enfrentar as diferenças discursivas sem o ideal de totalização, de completude 

esférica e sem o desejo de hegemonia; 

II – Registrar e incorporar as iniciativas inovadoras como forma permanente de 

manter os sistemas institucionais codificadores abertos ao aprimoramento e à 

incorporação de formas de vida ainda não representadas; 

III – Manter acesa a questão acerca de como, entre a Lei, a Norma e o Discurso, 

como vivificar e não mortificar a experiência subjetiva política emancipatória; 

IV – Sustentar a aposta permanente em soluções inventivas que possam, diante 

da realidade concreta, abrir caminhos críticos e transformadores; 

V – Lembrar que o sistema não está fora do mundo, há rede e sua ocupação 

solidariza, alivia e permite o compartilhamento de responsabilidades; 

VI – Fazer-se suporte para a escrita do nome do pior ao ponto do melhor implica 

em recolher, como depósito de afetos, os mecanismos identitários e libidinais, e 

os pontos de indeterminação que marcam os corpos adolescentes no processo 

socioeducativo; 

VII – Educar para a cidadania implica também em pensar o constrangimento e a 

abertura que se escrevem entre a lógica do atendimento e a lógica da segurança – 

perguntar-se pela boa medida aí é sempre um desafio à educação para a 

cidadania. 
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Há, portanto, uma superfície contínua entre corpos, singularidades, coletivos, 

entidades, cidades, dispositivos, afetos, vivências, territórios, capital, pulsão. Sobre uma 

superfície discursiva, articulada pela linguagem como estrutura, limita-se, mas também 

convida-se seus atores a novas escritas e a outras alianças. Tomar o corpo vazio de poder (e 

suas formas elucidadas de ocupação) como plano de fundo no processo educativo nos 

ensina a manter o tensionamento como estratégia e a palavra como ferramenta. 

 
 
Ideias por concluir 
 

Restam poucas palavras para concluir. Romper com os falsos binários, elucidar os 

processos políticos, inseri-los nos circuitos dos afetos, destacar o saber que se formula na 

experiência singular de cada adolescente, implicar corpo púbere e corpo social na 

construção de respostas e compartilhamento de responsabilidades seriam algumas das 

sínteses a que chegamos. A exigência necessária da formação permanente e da supervisão 

dos casos no plano socioeducativo mantém a chama da inquietação e da transformação 

acesa. E, enfim, se podemos concluir as ideias para que as ações possam ganhar terreno, 

podemos fazê-lo com aquilo que resta como evitação nos processos burocráticos da 

educação. Evita-se, com a burocracia, a manutenção do espaço político vivo e tensionado, a 

manutenção do movimento, para se manter a ordem dentro do que está pré-estabelecido. 

Sustentar o paradoxo dos processos educativos - manter e inovar - sem pretender resolvê-lo, 

já seria uma atitude corajosa para começarmos. 
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