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                                        No mundo há muitas armadilhas 
Ferreira Gullar  

No mundo há muitas armadilhas 
        e o que é armadilha pode ser refúgio 
        e o que é refúgio pode ser armadilha 

Tua janela por exemplo 
       aberta para o céu 

       e uma estrela a te dizer que o homem é nada 
ou a manhã espumando na praia 

     a bater antes de Cabral, antes de Tróia (...) 

No mundo há muitas armadilhas 
       e muitas bocas a te dizer 

       que a vida é pouca 
       que a vida é louca 

       E por que não a Bomba? te perguntam. 
       Por que não a Bomba para acabar com tudo, já 

       que a vida é louca? 

Contudo, olhas o teu filho, o bichinho 
       que não sabe 

       que afoito se entranha à vida e quer 
       a vida 

       e busca o sol, a bola, fascinado vê 
       o avião e indaga e indaga 

A vida é pouca 
a vida é louca 

mas não há senão ela. 
E não te mataste, essa é a verdade. 

Estás preso à vida como numa jaula. 
Estamos todos presos 

nesta jaula que Gagárin foi o primeiro a ver 
de fora e nos dizer: é azul. 
E já o sabíamos, tanto 

que não te mataste e não vais 
te matar 

e agüentarás até o fim. 

O certo é que nesta jaula há os que têm 
e os que não têm 

há os que têm tanto que sozinhos poderiam 
alimentar a cidade 

e os que não têm nem para o almoço de hoje 

A estrela mente 
o mar sofisma. De fato, 

o homem está preso à vida e precisa viver 
o homem tem fome 

e precisa comer tem filho e precisa criá-los 
Há muitas armadilhas no mundo e é preciso quebrá-las.         
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RESUMO 
 

Este trabalho se insere na discussão contemporânea da crescente participação de 

adolescentes em episódios de violência urbana, com o objetivo de compreender 

como outros adolescentes, vivendo em ambientes socialmente adversos, manejam 

fatores de risco e de proteção, de modo a construir itinerâncias resilientes. O presente 

estudo privilegiou a escuta de dois desses adolescentes, considerando os ambientes 

que servem de contexto ao seu desenvolvimento, suas interações nos ambientes e as 

interconexões entre eles, de acordo com a abordagem ecológica do desenvolvimento 

(Brofenbrenner, 1995). Essas interações foram compreendidas na perspectiva das 

redes de significação, implicando a mútua constituição entre o sujeito e os outros 

significantes em contextos social e culturalmente organizados (Rosseti-Ferreira, 

Amorim & Silva, 2004). A resiliência foi entendida como a capacidade do sujeito 

para, em determinados momentos e de acordo com as circunstâncias, lidar com as 

adversidades, não sucumbindo a elas (Cyrulnik, 2004). Trata-se de um estudo de 

caráter descritivo e exploratório, abordado de forma qualitativa, tendo como 

dispositivo a entrevista compreensiva (Kaufmann, 1996) e o estudo de caso como 

estratégia de investigação. Participaram dois adolescentes moradores de uma 

comunidade caracterizada por elevados índices de pobreza e violência, intenso 

tráfico de drogas, infra-estrutura precária e deficiência de equipamentos públicos de 

cultura e lazer. A análise foi feita com base em doze eixos temáticos em torno dos 

quais os dados foram categorizados. Os adolescentes destacaram como fatores de 

risco mais marcantes no contexto, a violência de policiais e de moradores envolvidos 

com o crime, além das precárias condições de infra-estrutura comunitária. 

Identificaram como elementos da rede de proteção os seguintes suportes: a família, 

os amigos afinados com seu modo de pensar e agir, uma liderança comunitária 

atuante, a escola, um programa social inclusivo. Os atributos individuais como auto-

estima, autoconfiança, determinação, bom humor; a postura de uma atitude positiva 

diante da vida; a crença em um projeto de vida e a capacidade de ressignificar 

experiências adversas aparecem como os principais modos de enfrentamento dos 

quais os adolescentes lançam mão para desenvolverem itinerâncias resilientes.   

 

Palavras-chave: risco, proteção, resiliência e ambientes socialmente adversos 
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ABSTRACT 

 
To become adolescent in socially adverse environments: two resilient itinerancies. 

 
 

This work is inserted in the growing contemporary discussion of participation of 

teenagers in episodes of urban violence, with the objective of understand how other 

teenagers who live in socially adverse environment deal with risk and protection 

factors so that they could build resilient itinerancies. The present study privileged the 

listening to two of these teenagers, considering the atmosphere that serve as context 

to their development, their interactions in such environments and the 

interconnections between them, according to the ecologic approach of the 

development (Brofenbrenner, 1995). These interactions were comprehended within 

the perspective of their meaning network, implying the mutual constituency between 

the subject and the other significant ones in socially and culturally organized 

contexts (Rosseti-Ferreira, Amorim & Silva, 2004). The resilience was understood as 

the subject’s capacity to, in certain moments and according to the circumstances, 

deal with the adversities, without succumbing to them (Cyrulnik, 2004). It is a study 

of a descriptive and explorative character, approached in a qualitative way, having 

the comprehensive interview as a device (Kaufmann, 1996) and the case study as 

investigation strategy. Two teenagers who live in a community characterized by high 

violence and poverty rates, intense drug dealing, bad infrastructure and deficiency of 

public equipment of culture and leisure participated in the study.  The analysis was 

made based in twelve theme pillars around which the data was categorized. The 

teenagers highlight as the most important risk factors in the context the violence of 

the policemen and local people involved with the crime, besides the very bad 

conditions of the community infrastructure. They identified as elements of their 

protection network the following: the family, friends who think in a similar way, an 

active community leadership, the school, an inclusive social program. The individual 

attributes like self-esteem, self-confidence, determination, good-humor, positive 

attitude before life, the belief in a life project and the capacity of re-mean adverse 

experiences appear as the main dealing strategies which the teenagers use to develop 

their resilient itinerancies.   

Key-words: risk, protection, resilience and socially adverse environments.  



1. Apresentação 

 

 

A participação de adolescentes em episódios de violência urbana tem ocupado 

espaço de destaque na agenda da sociedade. As mídias, falada e escrita, conferem 

especial notoriedade a esses episódios, caracterizados por atos de frieza e crueldade 

que simbolizariam a barbárie humana, deixando a sociedade em estado de comoção.  

Nesses momentos, surgem explicações as mais diversas e são avivadas discussões, a 

exemplo da que ora ocorre sobre a redução da maioridade penal como recurso para 

combater a violência cometida por jovens. Embora seja um foco demasiado estreito 

para abranger a complexidade do fenômeno, ele é suficiente para influenciar a 

formação, no imaginário social, de um perfil aversivo e brutalizado do adolescente 

em conflito com a lei. De fato, a prática delituosa não é um assunto novo, e a 

criminologia elaborou várias teorias na tentativa de explicar este comportamento.  

Para a teoria da disposição natural, originária da escola antropológica italiana, 

representada por Cesare Lombroso, o comportamento delinqüencial é determinado 

por caracteres hereditários, somáticos e psíquicos. Estes, verificáveis pela ocorrência 

de anomalias anatômicas e fisiopsicológicas, necessitariam apenas de estímulos do 

ambiente ou do meio social para que se traduzissem em crimes. A teoria do meio 

social, por seu turno, com origem na escola sociológica criminal francesa, considera 

o crime um fenômeno coletivo e global, sendo uma função das condições sócio-

econômicas de uma determinada sociedade, em dado tempo e lugar (Silva, 1997).  

A primeira, seguindo uma vertente biológica e a segunda, salientando o papel 

da sociedade, tanto uma como outra mostram-se inadequadas, isoladamente, para dar 

conta da complexidade do fenômeno. Sem dúvida, os novos contornos que ele 

adquire na atualidade colocam em xeque antigas alternativas de compreensão e 

exigem maior versatilidade tanto da produção teórica quanto da pesquisa e da 

intervenção nessa área.  

O número significativo de adolescentes envolvidos em práticas infracionais na 

cidade do Salvador é ratificado pelas informações da Secretaria da Segurança Pública 

da Bahia – SSP/BA e da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 

Bahia – Secretaria de Planejamento e Tecnologia SEI-SEPLANTEC. Segundo essas 
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fontes, os tipos de crimes e delitos cometidos na cidade, no período de janeiro a 

novembro/2000, indicam a predominância, em cada uma das categorias, com 

exceção dos delitos de trânsito, de autores na faixa etária entre 15 e 18 anos 

(Baptista, 2001). Pesquisa realizada sobre esses adolescentes em Salvador, no 

período de 1996 a 2002 revelou, como marca predominante, um perfil de sujeitos 

considerados como socialmente excluídos: adolescentes do sexo masculino, de cor 

parda1, faixa etária entre 16 e 18 anos, com escolaridade concentrada no ensino 

elementar, tendo freqüentado escola pública (Bastos, Lima, Alves, Santos & 

Alcântara, 2003).  

Esses dados indicam a necessidade de uma abordagem mais contextualizada e 

compreensiva desse fenômeno. A ideologia global consumista, exportada e 

implementada pelos países centrais, atingiu as populações dos países periféricos, 

historicamente excluídas das práticas concretas de consumo de bens e serviços. 

Assim, essas populações são duplamente vitimizadas: pela privação do consumo 

efetivo e pelo seu aprisionamento na ânsia de acessá-lo, o que resulta na redução do 

consumo ao seu desejo (Santos, 2001).  

As disparidades geradas por essa via, além de se traduzirem em representações 

sociais de injustiça, se baseiam numa lógica consumista que privatiza as energias de 

auto-realização, desviando-as das relações interpessoais para as relações entre 

pessoas e objetos (Santos, 2001). A sociedade pós-moderna passa a se constituir com 

base no potencial de fazer e de consumir do sujeito socialmente construído, movido 

pelos imperativos do prazer e do consumo (Espinheira, 1999). Assim, a qualificação 

social do ser humano é dada pela natureza do seu consumo, o que lhe confere uma 

identidade e sentimento de pertença a determinado grupo (Bauman, 1998). 

Nessa ambiência, o adolescente fica não só submetido àqueles imperativos, 

como também fascinado por objetos que assumem estatuto de insígnia de 

pertencimento e que o qualificam socialmente, como bem expressa Espinheira (1999, 

p.28) 

         [...] o fenômeno do individualismo, da individuação egoísta é marcante, assim 

como o movimento da sociedade que toma sua forma, pois esse movimento não 

é para, não tem aonde chegar, é torvelinho, é incerteza, é acontecimento – é a 
                                                
1 A pesquisa utiliza essa denominação baseada na categorização do Boletim de Ocorrência, gerado na 
Delegacia do Adolescente Infrator - DAÍ. 
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sociedade do risco, do cálculo, das possibilidades a desafiar a juventude que, 

como juventude – e de modo fáustico – empreenderá, a todo custo, a luta para 

participar da sociedade que deseja. 

Diante desse sujeito, descubro que, num ambiente de adversidades, é essa a luta 

cotidiana: por melhores condições de moradia, pelo acesso à saúde, à educação, pelo 

acesso a equipamentos de cultura e lazer, pelo primeiro emprego. Em um nível mais 

elementar: pelo direito de ir e vir sem se preocupar com fronteiras territoriais, pelo 

direito de vestir-se segundo o modelo em voga, pelo alimento, enfim, a luta por um 

sonho, por um projeto de vida que se reflete em “lutas ininterruptas para não se 

tornarem marginais” (Guareschi, Oliveira, Giannechini, Comunello, Pacheco & 

Nardini, 2003, p. 133), na medida em que os apelos não são desprezíveis. 

O custo elevado desse combate se traduz numa tendência mundial que aponta 

como causas etiológicas mais freqüentes de doenças entre os adolescentes as razões 

sociais e comportamentais (Blum, 1997). Reforçando essa opinião, o Mapa da 

Violência IV (Waiselfisz, 2004), sobre os jovens no Brasil, revela “novos padrões de 

mortalidade juvenil”, indicando que no ano de 2002, 72% desse segmento foram 

vítimas de causas externas, sobretudo de acidentes de trânsito e homicídios, 

responsáveis por 39,9% da mortalidade da faixa etária de 15 a 25 anos, enquanto no 

grupo de não-jovens (faixas de 0 a 14 anos e acima de 25 anos) apenas 9,8% dos 

óbitos se devem a causas externas, dos quais apenas 3,3% representam os 

homicídios. A referida publicação chama atenção ainda para a desproporção entre a 

queda da taxa global de mortalidade da população brasileira, de 633 em 100.000 

habitantes, em 1980, para 561 em 2002, e o crescimento dessa taxa entre os jovens 

no mesmo período, de 128 para 137 por 100.000 habitantes. Especificamente em 

relação aos homicídios, apresentam-se os dados do SIM - Sistema de Informações 

sobre Mortalidade, segundo os quais na década 1993-2002 o número total de 

homicídios no país teve um aumento de 62,3%, em contraste com um incremento 

populacional de 15,2%. 

Por outro lado, a evolução do número de homicídios na população jovem, na 

ordem de 88,6% ao longo daquela década, é significativamente superior ao índice 

apresentado de crescimento da população total do país (62,3%). Esses dados refletem 

um avanço da escalada de violência homicida, dirigida preferencialmente para a 
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juventude. Em todas as regiões do país, o aumento decenal das vítimas jovens é 

maior do que o aumento registrado na população total, concentrando-se as maiores 

taxas nas capitais e, regionalmente, no Sudeste. Em 2002, quando foi realizado o 

Mapa, as dez regiões metropolitanas consideradas mais violentas representavam 

30,7% da população do país, concentrando 53,1% dos homicídios ocorridos naquele 

ano. A região metropolitana de Salvador, no período investigado, apresentou 

oscilações relevantes entre valores relativamente elevados e quedas extremamente 

bruscas. O estudo comparativo das taxas de homicídios nas capitais, regiões 

metropolitanas e Unidades Federativas, entretanto, revelou o fenômeno da 

interiorização (grifo do autor) da violência homicida, devido à emergência de pólos 

de crescimento em alguns municípios do interior, tornando-os centros atrativos para 

a criminalidade.   

Essa configuração das causas de mortalidade juvenil foi representativa nos 

países desenvolvidos nas décadas de 60 e 70 e só alcançou os países em 

desenvolvimento na década de 80, tendo em vista o clima de mudanças nas estruturas 

sociais: migração do campo para a cidade e rupturas familiares, fatores que se 

associavam às “novas morbidades sociais” (grifo do autor) – lesões corporais, 

violência, abuso de substâncias químicas, doenças sexualmente transmissíveis e 

gestações não planejadas (Slap, 2001). O Mapa da Violência IV ressalta a extrema 

vulnerabilidade a qual estão submetidos os jovens no Brasil. Esse contexto desvela o 

reverso da moeda, ao demonstrar que esses jovens são as maiores vítimas de mortes 

violentas, com ênfase nos homicídios, embora a mídia exiba, com maciço destaque e 

colorido sensacionalismo, os atos infracionais em que figuram como agressores. 

Pode-se, então, atribuir a essa conjuntura e à diversidade de conflitos e desafios 

que ela encerra, as razões para o adolescente incorrer em práticas infracionais?  

Minha atuação, como psicóloga da Fundação da Criança e do Adolescente,2 à 

disposição da Equipe Interprofissional da II Vara da Infância e Adolescência, 

permitiu-me ver os dois lados da moeda e enxergar o adolescente autor de ato 

infracional não mais como “o menino rebelde”, que “não quer nada”, ou até mesmo 

“um monstro”, mas como uma pessoa, com desejos, fantasias, dúvidas, medos, 

angústias e uma ambivalência entre a constante exposição ao risco e uma teimosia 
                                                
2 FUNDAC - órgão estadual responsável pela execução das medidas sócio-educativas aplicadas ao 
adolescente em conflito com a lei  
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por viver. Este novo olhar deu outro significado à minha relação com esse 

adolescente. Posteriormente, no meu retorno à FUNDAC, alocada no Pronto 

Atendimento, porta de entrada do adolescente nesta Instituição, após sua 

apresentação à Delegacia Especializada, percebi claramente a importância de acolher 

seus relatos, entender sua história, reavivar suas memórias... Audaciosa pretensão...  

Melhor simplesmente ouvir o adolescente por ele mesmo - afinal, “[...] o que se fala 

sobre o jovem não é sério, o jovem no Brasil nunca é levado à sério...”3.  As 

indagações originadas desta prática provocaram em mim a necessidade de 

aprofundamento teórico, resultando em alguns trabalhos práticos: o painel 

“Promoção do Direito à Saúde: um enfoque interprofissional sobre o Adolescente em 

conflito com a lei”, apresentado no III Congresso Norte-Nordeste de Psicologia4; o 

artigo “O Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda um ausente na escola”, 

apresentado em 2003 no XVI Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste 

e na VI Semana de Mobilização Científica - SEMOC da Universidade Católica de 

Salvador5; o artigo “O Adolescente Autor de Ato Infracional – outros elementos do 

cenário”, apresentado em 2004 na VII SEMOC6. Essas intervenções deram início ao 

meu percurso na direção do Mestrado em Psicologia. 

Nessas escutas, de caráter flutuante, convivendo com muitas singularidades 

dentro do que é comumente tratado como homogeneidades, ruminava uma instigante 

questão: como adolescentes, submetidos à mesma conjuntura e, grosso modo, ao 

mesmo ambiente, driblam as adversidades, não se envolvendo em práticas 

infracionais?  

A pesquisa aqui relatada surgiu, portanto, desta pergunta fundadora, com o 

propósito de compreender como adolescentes que vivem em ambientes considerados 

como socialmente adversos manejam fatores de risco e de proteção, de modo a não 

se envolverem em atos infracionais. Seguindo essa trilha, sugerida por minha 

inserção profissional, tomei a decisão de dar relevo à ótica do próprio adolescente 

acerca dos critérios que ele utiliza para classificar o ambiente em que vive como 

                                                
3 Trecho da música “Não é sério” da Banda Charles Brown Jr. 
4 Referente a uma pesquisa realizada na II Vara da Infância e Adolescência 
5 Em co-autoria com a Professora e colegas da disciplina História Social da Criança no Brasil  
6 Resultado da disciplina Infância e Realidade Brasileira 
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socialmente adverso ou como “um lugar que não é propício prá ninguém viver”7, o  

que  ele considera como fatores de risco e de proteção, e quais as estratégias que 

utiliza para sustentar uma itinerância resiliente, apesar das adversidades que enfrenta. 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: no primeiro capítulo, 

apresento o tema de estudo, concluindo-o com a formulação do problema gerador da 

pesquisa. Na Introdução, situo historicamente o surgimento do conceito de 

resiliência, apresento uma revisão da literatura e de estudos empíricos, finalizando 

com a definição dos objetivos – geral e específicos. No capítulo “Referencial 

Teórico”, desenvolvo os conceitos de vulnerabilidade, risco e proteção, que dão 

suporte ao tema central, retomando-o em seguida com mais profundidade. No 

capítulo dedicado ao Método, apresento o delineamento da pesquisa: método, 

instrumento, participantes, procedimentos de coleta de dados, contexto e blocos 

temáticos da entrevista. O quinto capítulo apresenta a análise e discussão dos dados, 

sintetizados em três seções: A Vida no bairro, Risco, e Proteção, sendo este último 

dividido em três subseções: Suporte Social, A Família no Sistema de Proteção, e 

Atributos Individuais. O sexto capítulo apresenta as Considerações Finais do 

trabalho. Seguem a este capítulo as Referências e os Anexos. 

 

                                                
7 Citação da adolescente participante da pesquisa, a quem chamei ficticiamente de Raquel, por escolha 
dela. Ao adolescente, atribuí o nome fictício de Gabriel. 
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2. Introdução 

2.1 Resiliência: surgimento e trabalhos empíricos 

 

 

Deve-se a introdução do termo resiliência no campo da Psicologia do 

Desenvolvimento à psicóloga americana Emmy Werner (1986, 1993), que realizou 

um estudo longitudinal na ilha Kauai, no arquipélago de Havaí, com 698 crianças. 

Duzentas dessas crianças, criadas em famílias monoparentais, alcoólicas, 

“psiquiatrizadas” (grifo da autora), em estado de maltrato ou carentes de cuidados 

elementares e de afeição, foram consideradas como totalmente vulneráveis no mais 

alto grau aos dois anos de idade e acompanhadas durante trinta anos. Ao final deste 

período, cerca de 30% delas conseguiram realizar uma vida plena de sentido 

(meaningful life) sem receberem cuidados especializados. A essas crianças a 

pesquisadora atribuiu o adjetivo “resilientes”. 

Em seu estudo, Werner (1989) revelou que crianças cujas famílias são 

caracterizadas pela pobreza, casamento conflitante, alcoolismo ou doença mental dos 

pais, ou são criadas por mães com pouca educação formal estão em risco de 

resultados adversos ao longo da infância e início da vida adulta. Entretanto, fatores 

de suporte nos níveis individual, familiar e comunitário podem reduzir o impacto do 

background severamente desfavorável. Ela também constatou que sujeitos de ambos 

os sexos atribuíam relevante valor ao suporte do parceiro, da fé e da oração. As 

mulheres resilientes contavam com um grupo maior de fontes de suporte: amigos, 

parentes mais velhos, irmãos, colegas de trabalho, profissionais de saúde mental e 

grupos de auto-ajuda. Os homens, por sua vez, parecem contar exclusivamente com 

seus próprios recursos, acrescidos de algum suporte adicional das parceiras ou dos 

pais.  

A presença de uma unidade familiar estruturada na infância, em especial na 

adolescência, foi o maior fator de proteção nas vidas de jovens delinqüentes que 

deixaram a prática contumaz, passando a praticar pequenas infrações eventualmente.  

Por outro lado, os que ingressaram na carreira do crime, uma proporção 

significativamente mais alta, eram considerados desonestos pelos professores e pais e 

exibiam acessos de raiva temperamental, descontrole emocional, extrema 
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irritabilidade, agressão e comportamento de bullying8 em sala de aula, desde os dez 

anos de idade. A pesquisa revelou que a maioria dos indivíduos resilientes, que 

enfrentou com sucesso as adversidades na infância e adolescência, mostrou-se 

competente no enfrentamento de suas responsabilidades na idade adulta. De modo 

geral, a pesquisadora percebeu, como componente-chave do efeito coping9 daquelas 

pessoas o sentimento de autoconfiança do indivíduo de que os obstáculos podem ser 

superados, o que reforça a ênfase sobre os componentes psicológicos individuais 

(Yunes, 2003). 

O panorama mundial da morbidade adolescente, descrito na seção anterior, 

desperta e incita a comunidade científica, no sentido de direcionar a ênfase do 

Programa de Saúde do Adolescente e de projetos afins da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), no começo da década de 90, para a defesa das questões da juventude, 

avaliação de políticas, leis e programas voltados para essa clientela e para melhor 

entendimento do contexto cultural e dos sistemas sociais que a afetam (Slap, 2001). 

Inicialmente, predominaram as pesquisas com amplas amostragens de dados 

nacionais e subgrupos populacionais; entretanto, a escassez de estudos que 

avaliassem as relações entre contextos culturais e características sociodemográficas, 

comportamento e saúde fomentou a investigação de fatores de risco e de proteção, 

promovendo programas específicos para subgrupos de jovens, de acordo com as 

categorias de fatores de risco.   

Em 1997, a Organização Pan Americana de Saúde (OPS) definiu um novo 

marco conceitual baseado na resiliência e na promoção da saúde e do 

desenvolvimento humano (Silber & Madaleno, 2001). Enquanto o enfoque anterior 

privilegiava as carências ou déficits das crianças nascidas e/ou criadas em situação 

de pobreza, gerando programas de caráter compensatório, o enfoque sobre a 

resiliência ressalta os aspectos positivos e seu potencial de superação, o que permite 

às pessoas desenvolverem competências, apesar das condições adversas 

(Kotliarenco, Cáceres, & Fontecilla, 1997).  A ênfase neste modelo, segundo Rutter 

(1993), repousa sobre a ação recíproca entre a pessoa e seus ambientes, tanto na 

                                                
8 Termo utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, 
praticados por um indivíduo (bully) ou grupo de indivíduos com o objetivo de intimidar ou agredir 
outro indivíduo (ou grupo de indivíduos) incapaz (es) de se defender (http://pt.wikipedia.org/wiki). 
9
 Refere-se à estratégia de enfrentamento de situações de dano, ameaça ou desafio diante de uma 
rotina. 
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forma como ela é afetada pelos estímulos estressores, quanto na forma de reagir a 

eles, podendo esta ação influenciar numa direção tanto benéfica, quanto prejudicial. 

As pesquisas sobre resiliência em Psicologia tiveram início na década de 90, 

voltadas para a investigação do binômio vulnerabilidade/proteção de crianças e 

adolescentes, no campo do desenvolvimento. Expande-se para as áreas 

organizacional, educacional, vocacional, da saúde mental e reprodutiva, do assim 

denominado “comportamento anti-social” e delinqüência, centrando-se sobre a 

identificação dos fatores de risco para o uso abusivo de substâncias psicoativas e para 

o comportamento agressivo/violento. Quando especificamente associadas à 

delinqüência juvenil, o foco se volta para o comportamento sexual, pares desviantes, 

maus-tratos e influência familiar.  

As literaturas nacional e internacional sobre risco concentram-se na área de 

saúde e respectivas subáreas: ambiental, neurologia, odontologia, infectologia, 

psiquiatria. A pesquisa sobre fatores de proteção aborda temas como o 

comportamento sexual e o comportamento violento, os eventos da vida e, em maior 

número, sobre o uso de substâncias psicoativas. 

No âmbito das pesquisas internacionais, Blum e Ireland (2004) empreenderam 

um levantamento entre jovens caribenhos de 10 a 18 anos, com o objetivo de 

investigar a influência da redução dos fatores de risco e do incremento dos fatores de 

proteção sobre a relativa redução do risco em quatro comportamentos de risco à 

saúde. Analisados os comportamentos de envolvimento com a violência, de iniciação 

sexual e do uso de cigarro e do álcool, o fator de proteção que exerceu mais forte 

influência foi a manutenção de uma relação com a escola, vista como uma associação 

protetiva, aproximadamente equivalente à relação mantida com a família e com a  

assistência religiosa/religiosidade. O estudo demonstrou que o risco é cumulativo, 

assim como a proteção; além disso, ficou evidenciado que, para alguns 

comportamentos, reduzir risco e incrementar fatores de proteção são ações que 

funcionam de forma diferente entre os gêneros ou entre as diferentes faixas etárias. 
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Rew e Horner (2003) confirmaram, em pesquisas atuais, a importância da 

estrutura familiar como elemento apoiador para comportamentos saudáveis de 

adolescentes. Em Rask, Astedt Kurki e Laippala (2002), por exemplo, os 

pesquisadores verificaram que os jovens que consideram pobre seu relacionamento 

com os pais tendem a ser mais pessimistas, a ter baixa auto-estima e apresentar mais 

sintomas depressivos do que aqueles que consideram bom seu relacionamento com 

os pais.  

O papel do contexto sobre o desenvolvimento foi objeto de pesquisa de 

Steinberg, Darling e Fletcher (1995), investigando se os pais continuavam a 

influenciar seus filhos a se desenvolverem de forma saudável durante a adolescência 

e quais os mecanismos utilizados. Baseados na perspectiva ecológica, estes 

pesquisadores observaram o desenvolvimento de estudantes do ensino médio em dois 

microssistemas – família e grupo de pares – a interseção entre eles na rede social, 

familiar, na comunidade e no contexto mais amplo da etnicidade. Categorizaram as 

famílias em quatro grupos: autoritárias, confiantes, indulgentes e negligentes, 

contrastando os grupos de jovens segundo os conjuntos de medidas: ajustamento 

psicossocial, instrução, problemas de comportamento e sofrimento internalizado. Os 

achados indicaram diferenças entre os adolescentes, de acordo com a categoria de 

família na qual foram criados.  

Com base nesses dados, Steinberg, Darling e Fletcher (1995) verificaram uma 

defasagem significativa no ajustamento daqueles adolescentes provenientes de uma 

criação com base no estilo confiante, em relação àqueles criados com base no estilo 

negligente. Enquanto os primeiros pareceram mais ajustados, competentes e seguros 

de suas habilidades, menos susceptíveis a se envolverem em problemas, os últimos 

apresentaram comprometimento na competência e na autopercepção, bem como mau 

comportamento ou distúrbios psicológicos. Os adolescentes criados em famílias com 

estilo autoritário apresentaram escores razoáveis em relação à obediência e 

conformidade aos padrões adultos, bom desempenho escolar e mostraram-se menos 

susceptíveis ao envolvimento em práticas desviantes; por outro lado, parecem sofrer 

conseqüências em relação à autoconfiança e autopercepção sobre suas habilidades 

sociais e acadêmicas.  
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Quanto aos adolescentes criados em lares com orientação indulgente, 

pareceram relativamente desengajados da escola, envolvendo-se com maior 

freqüência em comportamentos desviantes (uso de álcool e de outras drogas e má 

conduta na escola). Os aspectos do desvio da conduta geralmente eram orientados 

por grupo de pares, até normativos em alguns círculos de adolescentes. Contudo, o 

fato de não apresentarem escores mais elevados do que os que foram criados nos 

demais estilos para formas mais sérias de delinqüência, e de apresentarem escores 

relativamente altos de competência social e autoconfiança, sugere que se trata de 

adolescentes psicologicamente ajustados, que foram especialmente orientados em 

direção a seus pares e às atividades sociais valorizadas por eles, e não àquelas 

valorizadas pelos adultos.  

Esses pesquisadores concluem, portanto, que as práticas parentais exercem um 

impacto primário e direto sobre os padrões de comportamento do adolescente, tanto 

pró-social quanto anti-social, predizendo traços de personalidade e orientações que o 

conduzirá à afiliação a grupos identificados com a visão de mundo dos pais. Tais 

práticas são moderadas pelo meio social que os jovens encontram em seu grupo de 

pares, de amigos íntimos, em sua rede social e em sua vizinhança. A influência do 

modelo de confiança sobre os pais dos amigos se dá indiretamente, através do 

comportamento do adolescente. Com referência à possibilidade de envolvimento em 

atividades delituosas, os autores acreditam que a prevalência daquele modelo entre 

os pais dos amigos influencia diretamente, graças à possibilidade de um maior nível 

de controle social compartilhado na rede. Sobre a integração social familiar, a 

pesquisa revela que viver numa vizinhança caracterizada por um elevado grau de 

integração é benéfico para o adolescente apenas se a sua família é socialmente 

integrada. Assim, ele será beneficiado pelos fortes laços entre seus pais, 

independente do nível geral de integração social entre outras famílias na 

comunidade. Isto significa que o que faz a diferença no comportamento desses 

adolescentes não é tanto a vizinhança, mas os laços individuais estabelecidos na 

família. Da mesma forma, o impacto do consenso de valores sobre a associação entre 

paternidade e resultados do adolescente somente será positiva em meio a uma boa 

paternidade, ou seja, o elevado consenso de valores na vizinhança em meio a baixos 

padrões ou monitoramento menos vigilante não resultará em efeito benéfico.  
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Luthar (1991), por sua vez, realizou um estudo com adolescentes de alto risco 

sobre variáveis que permitiam crianças manterem comportamentos socialmente 

competentes, apesar da exposição a experiências de vida estressantes.  Este estudo 

tinha o objetivo de investigar se as variáveis identificadas como protetoras em 

diferentes idades exerceriam função de aprimoramento durante a adolescência. A 

autora constatou aspectos da personalidade envolvidos em processos compensatórios, 

de proteção e de vulnerabilidade, modificando de formas diversas os efeitos do 

estresse. Dentre eles, o lócus de controle interno ou a crença de que as forças capazes 

de moldar a vida estão sob o controle da própria pessoa, como características 

relacionadas a processos protetivos para a assertividade em sala de aula, motivando a 

busca de tentativas para superar situações aversivas. A expressividade social assumiu 

significativa influência na proteção ao estresse, quando a competência foi definida 

em termos de popularidade da criança entre os pares. O desenvolvimento do ego 

representa um fator compensatório, fortemente relacionado a três índices de 

competência: notas escolares, firmeza e conflitos em sala de aula. A inteligência, 

indicada em alguns estudos como proteção contra o estresse, nesta pesquisa aparece 

como mecanismo de vulnerabilidade pelos efeitos de sua interação com o estresse, na 

medida em que crianças mais inteligentes tendem a apresentar níveis mais elevados 

de sensibilidade aos ambientes. A cronologia de eventos positivos e negativos 

mostrou-se significante em relação à função dos eventos positivos como 

moderadores contra estresse, de modo que, quando as experiências positivas se 

seguem às negativas, é plausível que elas tenham funções reparadoras. Luthar (1991, 

p.612) considera que   

É possível que a intensificada suscetibilidade a mudanças durante a 

adolescência também contribua para o presente achado de eventos altamente 

positivos sendo um fator de vulnerabilidade, mesmo que esses eventos sirvam 

como moderadores contra estresse para indivíduos mais jovens ou mais velhos.  

Rutter, Champion, Quinton, Maughan e Pickles (1995), em artigo sobre as 

diferenças individuais na exposição ao ambiente de risco, comentam dois estudos. O 

primeiro deles (Champion, Goodall & Rutter, in press), realizado com crianças de 10 

anos de idade, para investigar o comportamento na infância e as experiências de 

estresse na vida adulta, revelou que indivíduos que apresentaram distúrbio emocional 
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ou de comportamento aos 10 anos de idade experenciaram duas vezes a proporção de 

eventos negativos severos, sustentando ameaças contextuais de longo prazo. Ainda 

de acordo com esta pesquisa, esses indivíduos eram muito mais propensos a 

enfrentarem dificuldades psicossociais nos cinco anos antes da entrevista de 

acompanhamento, ou seja, aos vinte anos. Segundo os pesquisadores, uma possível 

explicação é a tendência de essas pessoas morarem em áreas socialmente adversas, 

onde há elevado índice de criminalidade.  

O segundo estudo (Quinton, Pickles, Maughan, & Rutter, 1993) parte da 

questão dos antecedentes na infância para o casamento com parceiros desviantes. 

Pesquisas anteriores indicam que um casamento conflitante com um parceiro 

desviante constitui um importante fator de risco ambiental na idade adulta. Esses 

pesquisadores, entretanto, propuseram-se a investigar quais os caminhos que 

levavam as pessoas a um par desviante ou não. Os dados apontaram uma forte 

tendência dos indivíduos com distúrbios de conduta na infância a manterem a 

primeira convivência com pares desviantes, em termos de comportamento anti-

social, uso persistente de álcool ou drogas e problemas marcantes de relações 

interpessoais.  Os estudiosos verificaram, como efeito adicional, que aqueles 

indivíduos foram criados em instituições corretivas quando crianças. Investigaram 

ainda em que medida os pares são selecionados do grupo social ao qual estão 

associados. Os dados revelaram que as adolescentes que faziam parte do grupo 

desviante eram mais suscetíveis do que as demais a esposar um parceiro desviante, e 

que o efeito era mais fraco sobre os adolescentes do sexo masculino, no que tange ao 

comportamento de se associar ou se proteger de grupos desviantes. A pesquisa 

demonstra que uma disposição ao planejamento ou à previdência exerce efeito 

significativo sobre a menor probabilidade de envolvimento das adolescentes com 

grupo de pares desviantes. 

As pesquisas nacionais sobre resiliência abrangem, em sua maioria, crianças e 

adolescentes em diferentes contextos do desenvolvimento. Entretanto, há registro de 

um estudo exploratório sobre a resiliência de pessoas na faixa etária entre 16 e 45 

anos que foram institucionalizadas durante a infância. O referido estudo, a partir de 

relato livre autobiográfico, revelou que foi de fundamental importância para essas 

pessoas a criação de sentido a partir da presença de referências ou pontos fixos que 
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permanecem e possibilitam a construção da identidade. Identificou a paternagem 

enquanto exercício da função educativa de responsabilização pela instituição, assim 

como a maternagem, enquanto sistema de cuidados propiciados pela presença de 

irmãos, como pontos fixos de valência positiva que permitiram um desenvolvimento 

normal àqueles sujeitos (Rabinovich, Alvarez, & Moraes, 1998, grifos das autoras). 

Outra abordagem do contexto institucional foi realizada por Santos (2000), em 

pesquisa-ação com adolescentes entre 12 e 13 anos, inseridos num projeto social 

governamental, visando caracterizá-los a partir de suas concepções sobre risco - 

proteção, auto-imagem, projetos de vida e recursos pessoais ali construídos. Segundo 

ela, o espaço institucional se constitui como um novo contexto desenvolvimental, 

possibilitando aos adolescentes experimentarem novas trajetórias de vida, 

alternativas àquelas construídas sob condições pouco favoráveis, em espaços limites 

(famílias, comunidades e a rua). Observou ainda como os adolescentes lidam com os 

desafios, não sucumbindo a rotas que lhes coloquem em risco, embora a duração do 

estudo não tenha permitido afirmar se os recursos pessoais construídos neste 

contexto interativo foram suficientes para garantir a superação dos desafios 

desenvolvimentais. Conclui, contudo, que os recursos pessoais precisam ser 

reforçados e enriquecidos por recursos sociais que possibilitem seu engajamento em 

interações com adultos e pares que auxiliem a promoção de trajetórias 

desenvolvimentais positivas.  

A família, em suas diferentes configurações, foi analisada como contexto de 

desenvolvimento, tendo em vista sua influência sobre os processos de resiliência e 

vulnerabilidade. A propósito, pesquisa qualitativa de Cecconello (2003), baseada na 

teoria dos sistemas ecológicos sobre os processos de resiliência e vulnerabilidade em 

famílias, constatou que a pobreza e a violência presentes na comunidade tendem a 

potencializar os efeitos negativos associados a fatores de risco internos tais como: a 

violência doméstica, o alcoolismo e a depressão materna. Entretanto, na ausência 

destes fatores, a pobreza e a violência não atuam como risco, uma vez que fatores de 

proteção, tanto internos quanto externos à família, tais como as características 

pessoais dos seus membros, a coesão familiar e o apoio conjugal/social atuam como 

moderadores da pobreza e da violência.  
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Segundo Cecconello (2003), a interação destes fatores favorece a promoção da 

resiliência, através de processos individuais ou de processos compartilhados pela 

família. Esses dados referendam a posição de que “uma análise criteriosa dos 

processos ou mecanismos de risco parece imprescindível para que se possa ter a 

dimensão da diversidade de respostas que podem ser observadas, sobretudo quando 

se trata de riscos psicossociais ou riscos socioculturais” (Yunes & Szymanski, 2001, 

p. 27). Em consonância, Oliveira (1998) adverte para a necessidade de o cientista 

ponderar previamente sobre quais as características específicas do grupo alvo que 

podem interagir com as condições adversas investigadas, bem como sobre quais os 

contextos específicos que as tornam preditivas de um desenvolvimento atípico ou 

indesejado.  

Antoni e Koller (2000) abordaram a família, do ponto de vista de adolescentes 

que sofreram maus-tratos neste contexto e foram abrigados em instituição pública. 

As adolescentes identificaram, como indicadores de proteção em suas famílias, o 

apoio emocional, as práticas disciplinares, as atividades em conjunto e a presença de 

rede de apoio; como indicadores de risco, o descontrole emocional, a culpa, a falta de 

responsabilidade e de diálogo, as drogas, a ausência dos pais, a violência doméstica, 

a violência na comunidade, a transição da infância para a adolescência e ausência de 

redes de apoio. Esses dados denotam o predomínio dos indicadores de risco sobre os 

de proteção, demonstrando a visão das adolescentes sobre a vulnerabilidade de suas 

famílias diante dos eventos causadores de estresse.  

Nessa mesma perspectiva da família como contexto de desenvolvimento, 

Bastos, Urpia, Pinho e Almeida Filho (1999) revelam a importância da qualidade de 

estimulação no ambiente familiar precoce na análise de diferenças entre escores 

médios para problemas e competências, com reflexos sobre os índices de 

ajustamento. Alertam, entretanto, para a complexidade inerente à determinação de 

vulnerabilidade ou resiliência no processo de desenvolvimento, diante da evidência 

de alguns indicadores de adversidade nos primeiros anos predizendo níveis mais 

altos de competência. A propósito, Oliveira (1998, p. 19) assinala que  

Dificilmente se podem prever problemas de desenvolvimento a partir de um 

único fator de risco, visto isoladamente. Isto se aplica tanto a fatores de risco 



 16 

essencialmente genéticos quanto a fatores de risco ecológicos, e ainda à interação 

dinâmica destes com aqueles.  

De fato, ao investigar a trajetória de vida de adolescentes infratores e de seus 

irmãos não infratores no Rio de Janeiro e Recife, com o propósito de conhecer os 

fatores de risco e de proteção para a delinqüência, Assis (1999) evidencia a interação 

de elementos de diversos ambientes: a ausência de redes sociais de apoio na vida dos 

infratores, recaindo a confiança apenas na família e, em seguida, no grupo de amigos. 

Constata a ausência de relatos de qualquer instituição da comunidade, o que denota a 

inoperância e distanciamento desse aparato. A influência de amigos ligados à 

criminalidade foi o motivo mais alegado para a infração. A pobreza das famílias, sem 

afetar as necessidades básicas, era avaliada especialmente pela impossibilidade de 

acesso ao consumo dos bens almejados pelos adolescentes. 

Vale ressaltar o estudo longitudinal de Alcântara (2001), que analisa eventos 

representativos de risco e proteção na trajetória do adolescente e seus modos de 

enfrentamento de condições adversas. Adotando a família como unidade de análise, 

busca compreender como ela participa na formação do adolescente, auxiliando-o a 

enfrentar adversidades de modo satisfatório. Esse estudo considera o ciclo evolutivo 

da família e o ciclo individual do adolescente como dois focos simultâneos, e 

identifica possíveis relações dos vínculos formados no contexto familiar como 

aspectos que contribuem para a resiliência. Segundo a autora, os adolescentes 

apontaram como condições adversas predominantes a violência e a dificuldade de 

inserção social. Os dados revelaram, contudo, diferentes graus de convivência com o 

risco, conforme condições diferenciadas de proteção. Nesse sentido, a pesquisa 

evidenciou que também as famílias desenvolvem estratégias de enfrentamento, 

demonstrando uma contínua capacidade de reorganização diante dos conflitos e 

eventos adversos. Quanto aos modos de enfrentamento dos adolescentes, a pesquisa 

demonstrou que a convergência entre os projetos dos adolescentes e os dos adultos 

foi um fator mais decisivo do que os relacionados ao gênero, nos casos em que as 

figuras de referência mantiveram-se vinculadas aos adolescentes, redirecionando 

metas e dando suporte àquelas possíveis de serem alcançadas. 

Trombeta e Guzzo (2002) apresentaram uma pesquisa, pioneira na utilização de 

um instrumento que trabalha o construto resiliência (LEC – Life Events Checklist – 
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Brown e Cown, 1989), com os objetivos de identificar a presença de eventos de vida 

associados a problemas de desenvolvimento emocional e social em crianças e 

adolescentes, conhecer a avaliação dos educadores sobre ajustamentos e 

desajustamentos em seus educandos, conhecer quais os eventos transitórios de vida 

presentes em determinada população de adolescentes e associá-los a algumas 

características dessa população, e estudar a forma de avaliação destes eventos, como 

uma perspectiva para o estudo da resiliência. O estudo envolveu 225 adolescentes da 

periferia de Campinas, com idade entre 12 e 18 anos, concentrados em séries iniciais 

do ensino fundamental, com pais de baixa escolaridade, alto índice de desemprego 

ou serviços esporádicos; boa parte destes adolescentes já havia infracionado ou tivera 

vivência de rua (83%) e freqüentava uma instituição cristã especializada. Foram 

também sujeitos dessa pesquisa 10 educadores sociais que desenvolviam atividades 

diretamente com os adolescentes, além de visitas domiciliares. O instrumento foi 

aplicado a ambos os sujeitos, além da entrevista aberta aos educadores e exame dos 

prontuários da Instituição. Os dados revelaram, dentre os itens de maior diferença 

entre adolescentes e educadores, conviver com pessoas com comportamentos 

agressivos e ameaçadores e o fato de morar amontoados, sem espaço. Os 

adolescentes consideraram que esses aspectos não representavam fatores de risco, 

uma vez que faziam parte de seu cotidiano. O estudo ressaltou como itens de menor 

diferença entre os sujeitos, morte de parente próximo, viver preocupado com a 

violência no bairro e alguém da família ter sido assaltado ou roubado. A dimensão 

conflitos familiares foi a mais indicada, contudo sem maior destaque dentre as 

demais; foi também mais marcante entre os educadores, seguida de violência. A 

pesquisa apontou a necessidade de aprofundamento sobre os fatores de proteção e de 

comparar as variáveis de risco que exercem efetiva influência na realidade brasileira. 

Chamou a atenção, ainda, para a importância da formação dos educadores sociais, 

tendo em vista seu papel no processo de transformação desses jovens. 

Como se observa, os estudos sobre resiliência, assumindo uma perspectiva 

preventiva, se convertem em poderosos instrumentos para uma melhor compreensão 

dos contextos de adversidade, através da identificação dos fatores que expõem 

crianças e adolescentes a eventos negativos, bem como daqueles moderadores de 
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seus efeitos. Assim, podem se tornar uma estratégia de intervenção sobre realidades 

sociais caracterizadas por profundas desigualdades. 

No Brasil, são 50 milhões de miseráveis, correspondentes a 29,3% da 

população com renda mensal inferior a 80 reais per capita (Centro de Políticas 

Sociais da Fundação Getúlio Vargas [FGV], 2001). Em termos de distribuição de 

renda, equivale dizer que a renda individual do grupo mais rico é 16 vezes maior que 

aquela observada no grupo mais pobre (Centro de Políticas Sociais da FGV, 2004). 

Estudos recentes dessa mesma instituição revelam uma redução na desigualdade após 

2001, verificando-se uma queda de 47,3% para 45,7% da parcela dos 10% mais 

ricos, no espaço de dois anos, dado inédito na história social do Brasil, nos últimos 

15 anos. Ainda assim, o país está entre as três piores distribuições de renda do mundo 

(Centro de Políticas Sociais da FGV, 2004), responsável por profundas 

desigualdades sócio-econômicas em diversas áreas - moradia, educação, formas de 

adoecimento e morte, oportunidades de trabalho e lazer - atingindo maciçamente 

crianças, adolescentes e jovens (Minayo, Assis, Souza, Njaine, Deslandes, Silva, 

Fraga, Gomes, Abramovay, Waiselfisz & Monteiro, 1999). Compõem uma legião de 

excluídos que se desenvolvem em condições de miséria material, geradoras de 

severas iniqüidades, resultando um estado de vida subumano e uma ausência de 

expectativa, com possíveis repercussões sobre as esferas emocional e cognitiva.  

De fato, pesquisadores ressaltam que crescer na pobreza representa uma 

ameaça ao bem-estar da criança, além de uma limitação de suas oportunidades de 

desenvolvimento (Cecconello & Koller, 2000). Estas autoras alertam para os efeitos 

da miséria econômica que operam em um nível macrossistêmico ecológico sobre o 

desenvolvimento da criança, quando conduz à miséria afetiva, podendo causar 

distúrbios emocionais e problemas de conduta. Todavia, Yunes (2003) recomenda 

cautela na utilização do conceito de “resiliência em famílias pobres”, pelo 

dinamismo e complexidade dos fatores relacionais, sociais e históricos que permeiam 

os processos familiares. Oliveira (1998) salienta que, apesar da associação empírica 

corrente entre as variáveis baixa renda familiar e males psicossociais aos quais 

crianças ou adolescentes em desenvolvimento estão submetidos, não se pode prever 

que a simples alteração da renda reduza a incidência desses males, pois a 

desvantagem econômico-social somente indica a provável presença de mecanismos 
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de risco específicos mais diretamente responsáveis por desvios no desenvolvimento 

da criança. Na realidade, a baixa renda familiar coloca em risco o desenvolvimento 

através de diversos mecanismos de risco familiares, distribuídos em quatro grupos: 

estilos e práticas parentais; eventos familiares estressantes; psicopatologia materna 

ou paterna; falta de apoio social à mãe ou à família.  

Com efeito, fatores sócio-culturais podem atuar como de risco ou de proteção, 

incluindo fatores de funcionamento familiar, status sócio-econômico (SES), etnia e 

fatores relativos à comunidade – qualidade da vizinhança, relação entre pares e 

ambiente escolar (Rew & Horner, 2003). Luthar (1991) enfatiza que o status sócio-

econômico (SES) é a variável sócio-demográfica mais comumente investigada em 

pesquisas sobre risco. Segundo ela, o resultado dessas pesquisas indica que o baixo 

status de ocupação parental, as famílias numerosas e a ausência de um dos pais 

atuam como fatores de alto risco, característicos de famílias de baixo SES.  

No período de 1940 a 1996, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

[IBGE] registrou um abrupto crescimento do segmento populacional jovem, 

correspondente à faixa entre 15 e 24 anos, de um contingente de 8.246 para 

31.088.484, definindo o fenômeno descrito como “onda jovem” (Minayo et al., 1999, 

grifo dos autores). Esses autores observam que, apesar de uma desaceleração do 

ritmo desse crescimento a partir da década de 70, efeito da transição para baixos 

índices de fecundidade a partir de meados dos anos 80, o Censo Demográfico de 

2000 (IBGE) confirmou a representatividade desse extrato populacional que supera 

os 60 milhões, correspondente a 36% da população brasileira. Sem dúvida, este fator 

contribuiu para a ampla mobilização social que se descortinou no cenário nacional 

desde a década de 80, em torno da democratização da sociedade após o longo 

período de ditadura (Minayo et al., 1999). Na verdade, verifica-se uma tendência 

internacional de avanços na área dos Direitos Humanos a partir dos anos 90, que no 

Brasil culminou com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, como 

construção coletiva resultante da pressão de movimentos sociais e da sociedade civil 

em torno do reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos.  

O referido Estatuto, Lei nº 8069/90, fundamentado na Doutrina da Proteção 

Integral, reafirmou a prioridade absoluta àquele público, atribuída pelo Art. 227 da 

Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), sendo um marco para a construção de 
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uma política pública voltada para essa clientela. Como país signatário da Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança (1990), o Brasil adotou um plano de ação com 

metas para a década de 90. Doze anos depois, assumiu novo conjunto de metas até o 

ano de 2015, em documento intitulado “Um mundo para as Crianças” (MPC), 

conferindo àqueles segmentos da população prioridade nas políticas públicas. Neste 

mesmo ano (2002), as organizações participantes da IV Conferência Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente formularam o Pacto pela Paz (PPAZ), “uma 

agenda propositiva para o enfrentamento da violência, tendo como entendimento que 

a criança e o adolescente são as primeiras e maiores vítimas” (Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente [CONANDA], 2002, p.9 apud Rede de 

Monitoramento Amiga da Criança). Em dezembro/03, o Governo brasileiro 

apresentou um plano de ação - Plano Presidente Amigo da Criança (PPAC) para o 

quadriênio 2004/2007, com o objetivo de “reduzir a vulnerabilidade das crianças e 

adolescentes em relação a todas as formas de violência, aprimorando os mecanismos 

de efetivação de seus direitos” (Rede de Monitoramento Amiga da Criança, 2004, p. 

20).  

Entretanto, como afirmam Minayo et al. (1999), a mera existência de leis não 

garante sua efetividade, haja vista o grande fosso social que, no Brasil, separa a 

legislação vigente, a realidade social e as práticas de legitimação de seus conteúdos. 

Nesse sentido, torna-se fundamental revigorar e consolidar os movimentos sociais, 

instrumentalizando-os a exercerem plenamente sua cidadania. 

Diante do exposto, é clara a relevância que podem assumir estudos sobre o 

desenvolvimento de crianças e adolescentes em situações adversas, em especial no 

contexto de desigualdades aqui esboçado, na medida em que a revisão da literatura 

indica ainda uma fragilidade desses estudos no campo da Psicologia, o que justifica o 

presente trabalho. Debruçando-me sobre esses cenários e tendo como foco a 

resiliência, pretendo contribuir com a elaboração de programas sociais que 

favoreçam o pleno desenvolvimento de crianças e jovens brasileiros vivendo em 

situações desfavoráveis.  

Nesse sentido, Fraser, Richman e Galinsk (1999) destacam a importância dos 

fatores de proteção na identificação de influências relacionadas a problemas sociais e 

a estratégias que reduzam riscos e incrementem proteção, não só para desenvolver 
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planos de ação para indivíduos, famílias ou comunidades, como também para 

delinear serviços ao nível de programas e para construir modelos de medição que 

avaliem os resultados de serviços. 

Na presente pesquisa, a discussão acerca dos fatores de risco e proteção e do 

desenvolvimento da resiliência se faz a partir da ótica do próprio adolescente que 

vive em ambientes considerados como socialmente adversos. Privilegiar a narrativa 

daqueles que são objeto de políticas públicas na área da infância e da adolescência 

pode nos ajudar, de forma decisiva, a compreender de que forma suas necessidades 

podem ser mais bem atendidas.  

Desse modo, esta pesquisa tem como objetivo geral compreender como 

adolescentes que vivem em ambientes socialmente adversos manejam fatores de 

risco e de proteção, de modo a apresentarem itinerâncias resilientes. Como objetivos 

específicos, descrever e analisar: as dimensões que o adolescente utiliza para 

classificar o ambiente em que vive como socialmente adverso, o que o adolescente 

considera como fatores de risco e de proteção disponíveis em seu ambiente proximal 

e distal e as estratégias utilizadas pelo adolescente para apresentar itinerâncias 

resilientes, apesar das adversidades.  
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3. Referencial Teórico 

3.1 Vulnerabilidade 

 

  

As raízes etimológicas do vocábulo vulnerável, a partir do verbo latim 

vulnerare – ferir, penetrar, justificam seu emprego como referência às predisposições 

às desordens ou à susceptibilidade ao estresse (Yunes & Szymanski, 2001).  

O conceito de vulnerabilidade foi formulado nos anos 30 pelo grupo de 

pesquisa de L. B. Murphy, que focalizou sua atenção sobre as diferenças individuais 

em vulnerabilidade de crianças e suas formas de lidar com elas associadas às 

dificuldades ambientais, encontrando complexas interações entre vulnerabilidades / 

“forças” individuais, o ambiente e a presença ou não de suporte social, o que 

caracteriza a abordagem transacional (Yunes & Szymanski, 2001). 

No contexto dos estudos sobre resiliência, a noção de vulnerabilidade remonta 

ao surgimento daquele conceito na Psicologia, por isso faz-se necessário um breve 

histórico. 

A concepção de resiliência tem origem na sua utilização na Física e 

Engenharia, pelo cientista Thomas Young, ao introduzir a noção de módulo de 

elasticidade para explicar a relação entre a força aplicada num corpo e a deformação 

que a mesma produzia (Yunes, 2003). Nesse sentido, a resiliência de um material 

corresponde a sua capacidade de absorver energia sem sofrer deformação plástica ou 

permanente (Silva Jr., 1972 apud Yunes, 2003). 

Na literatura da Psicopatologia do Desenvolvimento, o psiquiatra E. J. Anthony 

introduziu em 1974 os termos precursores - invencibilidade e invulnerabilidade – 

para referir-se às crianças que, analogamente, quando submetidas a prolongados 

períodos de adversidades e estresse psicológico, demonstravam saúde emocional e 

alta competência (Yunes, 2003). A aplicação desses conceitos na Psicologia se 

tornou comprometida, devido à idéia implícita de resistência absoluta, característica 

imutável e intrínseca do indivíduo. Segundo Rutter (1985), a noção estava 

equivocadamente orientada em relação a três aspectos: a resistência ao stress é 

relativa; a base da resistência é tanto ambiental quanto constitucional; o grau de 

resistência não é uma qualidade fixa, mas varia de acordo com as circunstâncias. 
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Com efeito, Engle, Castle e Menon (1996) referem-se a alguns trabalhos (Luthar, 

1991; Farber & Egeland, 1987; Parker, Cowen Work & Wyman, 1990) em que as 

crianças classificadas como “resilientes”, aparentemente saudáveis e competentes, 

apesar das experiências de risco, estavam usando estratégias internalizadas para lidar 

com o risco e eram mais propensas a experiências de ansiedade ou depressão. 

No campo da epidemiologia, a noção de vulnerabilidade emerge das pesquisas 

sobre a AIDS, a partir das implicações sociais e políticas que o conceito de risco 

acarretou aos chamados “grupos” de risco (grifo do autor). Nesse intuito, aquela 

noção “busca estabelecer uma síntese conceitual e prática das dimensões sociais, 

político-institucionais e comportamentais associadas às diferentes susceptibilidades 

de indivíduos, grupos populacionais e até nações à infecção pelo HIV e às 

conseqüências indesejáveis (doença e morte)” (Ayres, 1996, p.5-6).  

Parece haver uma convergência entre esse pressuposto da Epidemiologia, 

enquanto síntese daquelas dimensões e a definição de vulnerabilidade da Psicologia, 

proposta por Blum, McNelly e Nonnemaker (2002), que adotei na presente pesquisa 

e que está relacionada a um processo interativo entre contextos sociais onde vive o 

adolescente, além de um conjunto de fatores básicos. Esses fatores podem ser 

biológicos (ex. doenças crônicas) ou cognitivos (ex. como o risco é avaliado) e, 

quando presentes, colocam o indivíduo em risco de resultados negativos (insucesso 

escolar, gravidez indesejada, lesões). Nesse contexto, as vulnerabilidades podem 

resultar da criação de indivíduos em ambientes desfavoráveis (famílias usuárias de 

substâncias psicoativas ou com doenças psiquiátricas) ou de características 

individuais, a exemplo do temperamento agressivo (Blum et al., 2002). Contrários a 

este ponto de vista, há autores que consideram a vulnerabilidade uma predisposição 

individual que potencializa os efeitos de um estressor (Garmezy & Masten, 1994, 

apud Cecconello & Koller, 2000). Outros a definem como predisposição individual a 

desenvolver variadas formas de psicopatologia, ausência de efetividade 

comportamental, ou susceptibilidade a resultados negativos que podem ocorrer sob 

condições de alto risco (Engle et al., 1996). Há ainda aqueles que a caracterizam 

como respostas mal-adaptadas, resultando em conseqüências negativas ao 

desenvolvimento psicológico (Zimmerman & Arunkumar, 1994, apud Cecconello & 

Koller, 2000).  
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Em meio à diversidade de concepções, verifica-se um consenso quanto a uma 

relação estreita e direta entre vulnerabilidade e risco, uma vez que aquela opera 

somente na presença deste; além disso, é ponto pacífico uma associação à noção de 

susceptibilidade, quer seja individual, familiar ou coletiva, para desenvolver um 

distúrbio ou desadaptação diante de um ou mais indicadores de risco (De Antoni & 

Koller, 2000). O nível de vulnerabilidade experimentado por um indivíduo ou por 

um grupo pode ser descrito pelos comportamentos de risco ou pelos resultados 

observados. Entretanto, as conseqüências do nível de vulnerabilidade, tanto a curto 

quanto a longo prazo, não podem ser preditas sem também conhecer os processos de 

proteção que operam para reduzir o impacto do risco/vulnerabilidade (Blum et al., 

2002).  

Historicamente, a ciência evoluiu da identificação de fatores biológicos e 

agentes infecciosos que predispunham pessoas jovens à morbidades e morte, à 

identificação de fatores genéticos que criam vulnerabilidades para condições de vida 

ameaçadoras, através do mapeamento do genoma humano. Com esses avanços, os 

epidemiologistas de doenças infecciosas passaram a investigar a doença do ponto de 

vista dos comportamentos do sujeito, o que indica associações entre comportamento 

e resultados de saúde (Blum et. al., 2002).  

Esses autores constataram que na saúde do adolescente, 75% dos fatores de 

mortalidade estão predominantemente relacionados a fatores sociais e 

comportamentais. Esses mesmos autores ressaltam que não apenas a epidemiologia 

comportamental, como também a psicologia social, ao apropriarem-se da extensa 

pesquisa para identificar os comportamentos que predispõem a um status negativo de 

saúde, deparam-se com as ambigüidades geradas pela polissemia do vocábulo 

“risco”, sobre o qual irei tratar a seguir. 

 

3.2 O binômio risco – proteção 

 

 

Segundo Spink (2000), o termo risco é bastante recente - seu primeiro registro 

data do século XIV, mas somente no século XVI adquiriu seu significado moderno, 

em oposição ao de fatalidade e destino, na medida em que “implica a reorientação 
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sobre as relações das pessoas com os eventos futuros, tornando-os passíveis de 

gerenciamento e não mais os deixando à mercê do destino” (Spink, 2000, p.161). Da 

mesma forma, Giddens (1991) considera que a noção de risco pressupõe resultados 

inesperados como a possível conseqüência de nossas próprias atividades ou decisões, 

afastando-se, assim, da esfera dos significados ocultos da natureza ou dos desejos das 

divindades. Spink (2000) salienta que o novo sentido de risco reside na 

ressignificação dos perigos, numa perspectiva de domesticação do futuro (grifo da 

autora).  

Guilam (1996) encontra, na Grécia Clássica, o enfrentamento dos riscos como 

passaporte do homem comum à categoria de herói, permitindo-lhe perpetuar seu 

nome através das gerações. No século passado, o termo relacionava-se a certas 

modalidades de jogos de azar. Durante a Segunda Guerra, ganhou impulso no campo 

da engenharia, em função da necessidade de estimar danos decorrentes do manuseio 

de materiais perigosos, como radioativos, explosivos e combustíveis (Castiel, 

[2006?]).  

No campo da saúde, a Resolução CSN196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

define risco como a possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, 

intelectual, social, cultural ou espiritual de ser humano, em qualquer fase de uma 

pesquisa e dela decorrente, enquanto o Bioethics Thesaurus caracteriza risco como 

probabilidade de ocorrência de um evento desfavorável (Goldim, [2006?]).  

Nas Ciências Sociais, segundo Guilam (1996), as investigações sobre risco têm 

se concentrado na perspectiva daquele que o percebe. Ela enfatiza a importância dos 

fatores subjetivos (éticos, morais, culturais) que direcionam as opções dos indivíduos 

nas avaliações de risco, fundamentando-se, dentre outras, na tese central de Douglas 

e Wildavsky (1982), segundo a qual a percepção do risco é uma construção coletiva e 

as escolhas individuais baseiam-se nos valores definidos pelas instituições às quais 

pertencem.  

Com efeito, Spink (2001) sinaliza uma evolução na gestão de riscos: da 1ª fase, 

que atingiu seu apogeu na ciência sanitária do século XIX, berço do Estado do Bem-

estar Social, à formatação de um campo de saber específico, na 2ª metade do século 

XX, fruto da aliança entre a teoria das probabilidades e a herança da função política 

da estatística, gerando sofisticados modelos de análise de riscos.  
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Portanto, Castiel ([2006?]) tem razão ao afirmar que o conceito de risco 

extrapolou seu raio de ação para além dos campos biomédicos/epidemiológicos, da 

saúde ocupacional e das ciências atuariais e difundiu-se através dos mass media de 

forma que as pessoas incorporaram a idéia de risco, percebendo-se sob uma 

constante aura de ameaça. La Mendola (2005) enfatiza o papel dos mass media na 

construção de uma ansiedade coletiva em torno desse tema, na medida em que, ao 

exibirem de forma catastrófica e embrutecida comportamentos “perigosos” (grifo do 

autor) praticados por jovens, alguns deles adquirem o estereótipo de tipicamente 

juvenil, de tal modo que seus protagonistas são identificados com esse segmento, 

ainda que verdadeiramente não o sejam. Associado a esse movimento, Castel (2005) 

observa que as conseqüências incontroladas do desenvolvimento no contexto do 

mundo globalizado fizeram emergir uma nova geração de riscos - industriais, 

tecnológicos, sanitários, naturais, ecológicos, cuja proliferação está estritamente 

ligada à promoção da modernidade.  

Segundo Giddens (1991), esses “riscos da modernidade” se originam do meio 

ambiente criado ou da natureza socializada, fruto da influência do avanço científico e 

tecnológico sobre o meio ambiente material.  De natureza sistêmica e globalizada, 

sua intensidade e ampliação da quantidade de eventos contingentes são capazes de 

afetar todas ou grande número de pessoas no planeta. O clima ameaçador das 

circunstâncias atuais decorre justamente da intensidade dos riscos globalizados - do 

tipo guerra nuclear e calamidade ecológica - que comprometem a sobrevivência da 

humanidade, atingindo igualmente ricos e pobres, independente da região do mundo, 

condição que Beck (1992) define como “o fim dos ‘outros” (Giddens, 1991, p.127). 

Por outro lado, este autor adverte que não são desprezíveis os riscos desigualmente 

distribuídos entre privilegiados e despossuídos. Pode-se concluir que, 

paradoxalmente, a globalização definiu mundos/universos profundamente desiguais, 

em função da forma e intensidade como eles vivenciam e são afetados pelos riscos. 

Esse fosso tende a se aprofundar na mesma proporção em que a cultura 

hegemônica pretende afirmar universalmente o sentido de risco como “interpretação 

do enfrentamento do perigo na persecução dos objetivos” (La Mendola, 2005, p.59), 

com base nos princípios do racionalismo individualista e utilitarista que transfere ao 

indivíduo a responsabilidade pelo seu sucesso ou fracasso. 
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Castel (2005, p.60) utiliza o termo “sociedade do risco”, cunhado por Ulrich 

Beck (1992) para definir essa nova configuração, na acepção de que “não é mais o 

progresso social, mas um princípio geral de incerteza que comanda o futuro da 

civilização. É fazer da insegurança o horizonte intransponível da condição do ser 

humano moderno”. Aquele autor percebe esta afirmação como uma extrapolação do 

conceito de risco, uma vez que o considera previsível e suas probabilidades de 

acontecimento e custo dos prejuízos, passíveis de prévia avaliação. Para ele, as 

catástrofes como Tchernobyl ou a doença da vaca louca não seriam classificadas 

como riscos, mas como eventualidades nefastas, ameaças ou perigos que “correm o 

risco” de acontecer, já que não se dispõe de tecnologias adequadas para assumi-las 

ou conhecimentos suficientes para prevê-las.  

De fato, Spink (2001) assinala que eventos relativos às catástrofes naturais ou 

guerras, às vicissitudes da vida cotidiana, ou decorrentes de “estilo de vida” não eram 

classificados como riscos, mas referidos como perigos (séc. XIII), fatalidades, 

hazards (séc. XII) ou dificuldades. Por outro lado, ela parece concordar com a visão 

de Beck quando reconhece a imponderabilidade e fluidez dos riscos na modernidade, 

o que tem motivado novas modalidades de aventura ou novos usos de antigas 

modalidades de jogos de vertigem, como estratégias positivas de enfrentamento e 

gestão do risco. Segundo a mesma autora, essas formas inusitadas de lidar com o 

risco revelam uma transição da forma de controle social disciplinar, típica da 

modernidade clássica, para a sociedade de risco, modelo emergente na modernidade 

tardia. Ao mesmo tempo, levam ao ponto chave da obra de Beck, colocado por 

Guilam (1996), a respeito da influência dos riscos na sociedade globalizada sobre a 

formação de identidade.  

Ao longo do processo de individualização em curso nos países ocidentais 

desenvolvidos, há cerca de três décadas as pessoas perderam suas conexões e 

enfraqueceram seus laços com as redes tradicionais (trabalho, classe social, família, 

vizinhança) que davam sustentação à identidade. Assim, apoiando-se 

progressivamente em si mesmos e nas leis de mercado, os grandes problemas 

estruturais do sistema são atribuídos a inadaptações ou deficiências pessoais e às 

novas fontes de formação de identidade, baseadas em diferenças raciais, étnicas, 

nacionais, de gênero, idade ou estilos de vida, expostas aos mesmos riscos.  
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Nessa perspectiva, Spink (2001) observa uma conexão entre risco e aventura, 

valorizada pela ousadia passível de conduzir a descobertas entre risco e formação de 

caráter, expressa no valor educativo da aventura e, finalmente, entre risco e aposta, 

que se traduz na potencialidade de ganhos e perdas. A autora conclui que o perigo é 

condição sine qua non para o avanço no projeto da modernidade. La Mendola (2005, 

p.60) compartilha dessa visão de perigo como “condição imanente da vida individual 

e social” e parte das dificuldades enfrentadas na busca dos resultados desejados, o 

que poderia explicar a exposição voluntária a situações de perigo e até mesmo a 

adoção de comportamentos de risco. Entretanto, como explicar as diferenças de 

intensidade com que os jovens aderem à cultura do risco?  

Para responder a essa questão, o autor se valeu da última pesquisa Iard10 que 

revela maior adesão dos jovens com background cultural mais elevado à cultura do 

risco. Os dados sugerem que pertencer a camadas privilegiadas os torna mais 

receptivos à idéia de que, para serem bem sucedidos, é mais necessário saber 

arriscar, do que ser cauteloso. Possuir aquele background suscita o sentimento de ter 

à disposição um sistema de proteção mais sólido, garantido pela própria condição 

social, e de apropriar-se de uma confiança generalizada, que facilita a formação de 

um perfil de personalidade aberto às várias dimensões do risco. Ele supõe, então, que 

uma legitimação do comportamento de risco, provavelmente mais acentuada nos 

modelos de socialização das classes superiores, também contribui para os resultados. 

Além desses fatores, considera que as diferenças entre segmentos sociais refletem 

diferentes respostas e significados distintos a comportamentos análogos de risco, 

sugerindo três categorias de transição dos jovens à idade adulta, de acordo com seu 

posicionamento em relação ao risco: 

� “Os ainda não incluídos” 11, para os quais a prática de risco assume, em geral, 

um caráter de treinamento predatório para as posições de poder que virão a 

ocupar quando adultos. Corresponde ao modelo típico de transição da 

burguesia. 

 

� “Aqueles nas fronteiras” demonstram expectativas de mobilidade social, por 

isso arriscam-se em várias frentes, chegando a mimetizar os comportamentos 
                                                
10 Instituto italiano de pesquisa na área sociológica, sem fins lucrativos. 
11 Os grifos das categorias são do autor. 
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típicos das elites. São os filhos da pequena burguesia e da maioria da classe 

operária estabilizada, aqueles que sentem mais intensamente o efeito da 

desilusão das promessas e são mais afetados pelas ambigüidades e 

ambivalências dos mecanismos sociais de premiação, o que provoca uma 

baixa na confiança e um estímulo das dinâmicas auto e heterodestrutivas. 

 

� “Os excluídos” representam os jovens que, por condição ou escolha, estão 

completamente excluídos dos trajetos institucionalizados de transição para a 

vida adulta. O ingresso desses jovens em percursos de risco é marcado por 

modalidades de maior destrutividade, embora haja entre eles segmentos que 

promovem modelos de risco. 

Esse enfoque conduz, inevitavelmente, à contraposição entre as estratégias para 

a redução dos riscos e a ampliação da segurança no campo das garantias sociais e dos 

mecanismos institucionais para dar conta dessas necessidades. Nesse aspecto, Castel 

(2005) destaca o enfraquecimento do Estado nacional social e a fragilização de seus 

sistemas de seguridade. La Mendola (2005) salienta que se adaptar às novas 

exigências do mundo globalizado implica legitimar a importância do arriscar-se, sem 

perder de vista que o sucesso ou o fracasso também dependem das “redes de 

proteção” que oferecem sustentação. Essas redes assumem especial valor nas fases 

da vida em que se forma a identidade, como a adolescência. Numa sociedade em que 

o sucesso é imperativo, assumir responsabilidades e se “empoderar” tornam-se 

demandas de primeira ordem, fomentadas por uma competição por vezes do tipo 

“vale tudo”, onde o nível de perigo pode chegar às raias de procedimentos 

autodestrutivos. Nesse sentido, ele chama a atenção para as modalidades de 

estruturação das redes, de modo a não estimular dinâmicas de natureza permissiva, 

mas, ao contrário, criar sistemas de proteção que ofereçam iguais oportunidades para 

assumir responsabilidades e reduzir a inserção de mecanismos de autodestruição nos 

esquemas psicológicos e de ação dos protagonistas.    

No campo da Psicologia, o vocábulo risco comporta várias acepções: 

comportamentos que predispõem a resultados negativos de saúde (fumar, beber, 

dirigir e relação sexual sem proteção); adolescentes “em risco”, como código 

atribuído pela sociedade para a desvantagem demográfica (status de minoria, pobreza 
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e famílias monoparentais); “em risco”, no sentido de desvantagens biológicas, 

genéticas, familiares, sociais, ou relacionadas a pares (comportamentos anti-sociais) 

(Blum et. al., 2002, grifos dos autores). Além desses empregos, utiliza-se o termo de 

forma mais genérica, no sentido de pessoas em risco, para se referir a pessoas 

envolvidas em situações em que se prevê, com grande probabilidade, a ocorrência de 

eventos negativos (La Mendola, 2005).  

A origem do termo “risco” é bastante controversa. Etimologicamente, a 

hipótese mais plausível é a de que seria um derivativo de resecare – cortar, para 

descrever penhascos submersos que cortavam os navios, emergindo daí seu uso 

moderno de risco como possibilidade (Spink, 2000).  Nessa direção, Blum (1997) o 

encontra no seguro marítimo, como referência à possibilidade de empreender uma 

viagem com sucesso e relacionado aos fatores importantes para garantir tal condição. 

Na Psicopatologia do Desenvolvimento, o conceito de risco tem suas raízes na 

Epidemiologia. Ayres (1997) salienta que, contrariamente à associação difundida no 

meio acadêmico, o discurso sobre o risco antecede ao da epidemiologia das doenças 

crônicas, embora elas se tornem seu objeto preferencial, ao atingir o patamar de 

estrutura conceitual paradigmática. 

Ayres (1997) esclarece que o termo foi empregado pela primeira vez numa 

conotação proto-epidemiológica, durante uma conferência proferida pelo patologista 

britânico William Topley, em 1919, e publicada na revista Lancet no mesmo ano. 

Afirma, entretanto, que a primeira utilização do termo com conotação estritamente 

epidemiológica ocorreu num artigo de autoria de William Howard Jr., professor de 

Biometria da Escola de Higiene e Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins.  

Neste artigo, risco relaciona-se ao conhecimento da “força de morbimortalidade” 

(grifo do autor), representando um indicador de ameaça à saúde pública.  Ao longo 

do estudo, o termo risco é substituído pelas expressões perigo e ameaça, mas 

raramente por chance, probabilidade. Ayres (1997) destaca que a próxima referência 

ao conceito - um estudo de Doull e Lara sobre difteria em 1925 - enfatiza os termos 

de comparação (grifo do autor), sendo perfeitamente intercambiáveis a substituição 

risco-perigo e risco-probabilidade, ao contrário do anterior.  Registra, em 1928, um 

artigo de Fales analisando dados secundários sobre várias doenças infecciosas que 
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introduziu a expressão “risco relativo”, já indicando a natureza comparativa dos 

indicadores de associação.  

Entretanto, somente em 1933, com a publicação do artigo “Risco de pessoas em 

contato familiar com tuberculose pulmonar” de autoria de Wade Hamton Frost, o 

conceito de risco assumiu um caráter científico instrumental pleno (Almeida Filho, 

[2006?]), como determinante epidemiológico de exposição a processos de 

saúde/doença, tradicionalmente chamado de “fator de risco” (Almeida Filho, 1997). 

Neste campo, a abordagem de fatores de risco está calcada na acepção de marcadores 

que visam à predição de morbi-mortalidade futura através da identificação, 

contabilização e comparação de indivíduos, grupos familiares ou comunidades em 

relação a exposições a tais fatores (estabelecidos por estudos prévios), com vistas a 

intervenções preventivas (Castiel, [2006?]). 

Na Psicologia, várias são as compreensões acerca de “fatores de risco”: como 

uma condição ambiental dentro do contexto de socialização do jovem que incrementa 

as possibilidades de resultados negativos (Gerard & Buehler, 2004): como uma 

variável que aumenta a probabilidade do indivíduo adquirir determinada doença 

quando exposto a ela (Sapienza & Pedromônico, 2005); como associação a toda sorte 

de eventos negativos que, quando presentes, aumentam a probabilidade do indivíduo 

manifestar problemas de ordem física, social ou emocional (Yunes e Szymanski, 

2001); como perigos individuais ou ambientais que aumentam a vulnerabilidade a 

resultados desenvolvimentais negativos (definição mais abrangente). Segundo essa 

definição, os riscos se manifestam quando a interação entre a criança e o ambiente 

produz estresse, resultando em novas limitações ou dificuldades; em novas ameaças 

à homeostase e à integração; em novos obstáculos à aprendizagem e no aumento das 

dificuldades em controlar a ansiedade ou expectativas negativas (Engle et al., 1996). 

Em tais circunstâncias, a simples presença do fator de risco implicava a 

probabilidade de conseqüências indesejáveis (Cecconello, 2003), levando a 

interpretações lineares responsáveis pela criação de categorias de fatores de risco 

individuais, ambientais. Nesse sentido, os fatores de risco são correlacionados à 

etiologia de problemas na infância e juventude, como abuso de álcool e drogas, 

psicopatologia, delinqüência, caracterizando a “patologia da desvantagem” (Engle et 

al., 1996, destaque dos autores).  
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Tais definições suscitam maiores reflexões, como indicam as constatações de 

Luthar, Cicchetti e Becker (2000) segundo as quais, mesmo em ocorrências que 

estabelecem correlações entre exposição ao risco e pobres resultados entre crianças, 

permanecem, numa amostra particular, questões sobre circunstâncias específicas de 

vida de diferentes indivíduos. Esses autores destacam a significativa contribuição das 

pesquisas com crianças de mães esquizofrênicas para a emergência do conceito de 

resiliência infantil. As evidências de que muitas delas se desenvolveram, apesar de 

seu status de alto risco, incentivaram a busca pela compreensão das variações 

individuais em resposta à adversidade. 

Tais resultados apontam a extensa variabilidade em torno de respostas 

individuais à adversidade, o que justifica a ênfase dos estudos contemporâneos sobre 

o caráter dinâmico do risco, perspectiva adotada nesta pesquisa.  

Nesse sentido, Rutter (1993) afirma que as influências de risco ou de proteção 

originam-se de experiências em tenra idade, o que indica que os fatores de risco 

operam de diferentes formas, em diferentes períodos do desenvolvimento. A 

propósito, no estudo longitudinal com crianças de alto risco realizado por Werner 

(1989), mais da metade dos eventos estressores de vida que incrementaram 

significativamente a probabilidade de registros criminais ou de um casamento 

fracassado aconteceu na tenra infância. Além disso, o estudo verificou que o impacto 

relativo de fatores de risco e proteção mudou da infância à média infância, desta para 

a adolescência, seguindo-se à juventude. A cada estágio do desenvolvimento, havia 

uma mutável oscilação entre eventos estressores de vida que aumentavam a 

vulnerabilidade, e fatores de proteção que aumentavam a resiliência. Essa oscilação 

mudava também de acordo com o gênero do indivíduo.  

No que diz respeito às diferenças individuais na exposição a ambientes de 

risco, Rutter et al. (1995) alertam, em um  primeiro plano, que os riscos psicossociais 

não estão distribuídos equitativamente na população. Ao discutirem sobre o peso da 

influência genética ou ambiental neste âmbito, esses autores destacam três aspectos a 

considerar: inicialmente, reportando-se a Rutter (1986), Rutter, Simonoff e Silberg 

(1993), que as origens do fator de risco e o modo de operação do mecanismo de risco 

não têm, necessariamente, conexão um com o outro; em seguida, que a cadeia causal 

de circunstâncias que gera os riscos psicossociais precisa ser compreendida e 
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investigada, tanto quanto os processos e mecanismos pelos quais esses riscos 

predispõem à psicopatologia.  

Por fim, há muito pouca evidência de que os fatores genéticos de fato 

desempenham o papel principal na forma como as pessoas selecionam e moldam 

seus ambientes (Plomin, 1994, apud Rutter et al., 1995). Nesse sentido, esses autores 

enfatizam a necessidade de reconhecer que os fatores genéticos são uma das muitas 

explicações para as diferenças individuais na exposição a ambientes de risco (Rutter, 

1991b, apud Rutter et al., 1995). Num segundo plano, os autores sugerem um bloco 

de amplos domínios a serem considerados no exame dos fatores que estão na base 

das diferenças individuais: o aspecto geográfico, referente a diferenças de área em 

relação à taxa de criminalidade; o trabalho, do ponto de vista das diferenças 

ocupacionais que determinam diferentes graus de segurança e estresse; o nível de 

rendimentos, que pode gerar estresse associado a dificuldades de moradia, à 

acumulação de débitos e a muitos outros problemas relacionados à dependência de 

benefícios ou a uma renda que mal supre as necessidades básicas; a influência de 

experiências passadas na determinação de futuras vivências; o background étnico, 

pela prevalência da discriminação racial, considerada uma atitude ilegal; a família, na 

medida em que o número de componentes com os quais a pessoa permanece em 

contato e a proporção de membros mental ou fisicamente doentes, ou socialmente 

desviantes influenciam o nível de estresse que atinge o indivíduo; o tamanho e 

características da rede social extrafamiliar, que se constitui potencial fonte de suporte 

social; as características pessoais, que em parte moldam as relações interpessoais e 

ambientes com os quais os indivíduos se deparam. 

Fica assim evidenciado que fatores de risco assumem diferentes conotações 

para cada sujeito (Yunes & Szymanski, 2001). Risco passa a ser considerado como 

processo, não como variável em si mesmo. O acúmulo de fatores de risco ou a 

extensão do tempo de exposição ao risco adquirem maior importância do que a 

exposição a um único risco severo (Engle et al., 1996). Segundo estes autores, 

encontram-se riscos em nível individual (retardo no crescimento intra-uterino, baixo 

peso ao nascer, exposição à cocaína no útero ou inabilidade física); em nível do 

ambiente doméstico (fatores como pobreza familiar, desavença conjugal); em nível 
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da comunidade (viver numa vizinhança de alto nível de criminalidade, freqüentar 

escolas inadequadas ou viver numa comunidade que sofre violência policial).  

Além desses planos, a teoria ecológica distingue vários níveis de interação 

importantes para a compreensão dos fatores de risco: o primeiro, entre a criança e sua 

família imediata; o segundo, entre os vários sistemas sociais no ambiente da criança 

que dão significado e relevância à experiência infantil, como eventos escolares ou 

comunitários; o terceiro, representado por forças maiores como o governo, valores 

culturais e sistemas legais, que definem o clima do ambiente infantil (Engle et al., 

1996).  

Desse modo, o foco da análise do risco se volta para a identificação de 

processos e mecanismos que influenciaram a relação risco - conseqüência num 

determinado ponto da história do indivíduo, expandindo-se para uma rede complexa 

de acontecimentos anteriores e posteriores ao evento-chave (Rutter, 1993; Yunes & 

Szymanski, 2001).  

A literatura recente sobre risco no desenvolvimento humano focaliza a natureza 

dos fatores de risco, enfatizando as possíveis trajetórias de seus efeitos, ao longo do 

tempo. Segundo Oliveira (1998), resultados de pesquisas destacam que a força 

preditiva dos fatores de risco aumenta de acordo com o seu acúmulo, ou seja, as 

condições de risco tendem a ser multifatoriais - específicas ao organismo e ao 

contexto - variando entre distais (indicadores de risco sociais), meio-proximais 

(mecanismos de risco familiares) e proximais (mecanismos de risco 

individualizados).  

Com efeito, pesquisa realizada com adolescentes escolares da rede pública 

constatou que os eventos traumáticos não estão relacionados a características de um 

indivíduo resiliente, o que encontra confirmação teórica, na medida em que a 

literatura não pressupõe uma relação direta entre risco e resiliência. Pesce, Assis, 

Santos e Oliveira (2004), autores da pesquisa, recorrem à noção de acúmulo de 

eventos e à cronicidade da adversidade para dar conta deste resultado, com base na 

afirmação de Garmezy (1988) de que o acúmulo de estressores familiares 

potencializa 33% da ocorrência de problemas psiquiátricos em crianças. Essa 

abordagem vem substituir o foco anterior sobre eventos específicos como 

antecedentes de desordens relativas ao comportamento.  
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Quanto aos fatores de proteção, Gerard e Buehler (2004) os definem como 

salvaguardas individuais ou ambientais que protegem o adolescente de agentes de 

risco, fomentando resultados positivos ou reduzindo a possibilidade de resultados 

negativos. Eles utilizam o termo “efeito protetor” para descrever uma variável que 

interage com riscos cumulativos, exercendo uma capacidade protetora; o termo 

“reatividade-protetora” é usado como uma variante deste padrão protetivo, uma 

proteção limitada sob condições de risco elevado, enquanto o termo “efeito 

compensatório” serve para descrever uma variável que confere benefícios ao jovem, 

independente do seu status de risco (grifos dos autores).  

As análises realizadas nesta pesquisa, entretanto, baseiam-se na afirmação 

segundo a qual “os fatores de proteção referem-se a influências que modificam, 

aperfeiçoam ou alteram a resposta da pessoa a algum risco ambiental que predispõe a 

resultados que não se adaptam” (Rutter, 1985, p.600), embora não constituam, 

necessariamente, experiência positiva ou benéfica. O mesmo autor irá salientar 

posteriormente que “a proteção não reside na química psicológica do momento, mas 

nas formas pelas quais as pessoas lidam com mudanças de vida e no que fazem com 

suas circunstâncias estressantes e adversas” (Rutter, 1993, p.630).  

Essas idéias pressupõem uma estreita relação entre fatores de risco e de 

proteção, assim como um componente de interação agregado ao fator de proteção, 

que o diferencia de experiências positivas. Kotliarenco et al. (1997) elucidam que, 

enquanto os fatores de risco atuam de maneira direta, predispondo a um resultado 

adaptativo, os fatores de proteção manifestam seus efeitos ante a presença de algum 

estressor, modificando a resposta do sujeito, de forma mais adaptativa do que o 

esperado. Nesse sentido, os autores alertam que um fator de proteção pode não 

constituir um acontecimento agradável, ao contrário, em determinadas 

circunstâncias, eventos desprazerosos e potencialmente perigosos podem fortalecer 

os indivíduos diante de eventos similares. Acrescentam que um fator de proteção 

pode não se constituir uma experiência, mas uma qualidade ou característica 

individual da pessoa. Fraser et al. (1999) esclarecem que os fatores de proteção 

podem ser características individuais (um temperamento tolerante), fatores familiares 

(amabilidade parental e supervisão) ou condições extrafamiliares (rede de apoio de 
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amigos). Engle et al. (1996) acrescentam, dentre as características individuais, o 

locus de controle, a inteligência ou o desenvolvimento do ego.  

Wolkow e Ferguson (2001), numa revisão de literatura sobre resiliência, 

verificaram o suporte social como fator de proteção em relação à ampla gama de 

adversidades, como a pobreza, vida em comunidades com elevados índices de 

criminalidade, guerra, abuso de drogas pelos pais, perda parental em tenra idade, 

além de uma vida familiar sob conflitos. Contudo, esses autores, alertam que a 

ausência de evidências de relação causal entre suporte social e resiliência pode 

suscitar que as qualidades internas protetivas ofereçam melhor explicação para o 

fenômeno do que as fontes de suporte externo, uma vez que, para eles, as crianças 

resilientes tendem a ser ativas, amorosas e a desenvolverem uma natureza mais 

propensa a atrair o suporte social. 

Aqueles autores (2001) também constataram que uma série de resultados 

favoráveis de vida está possivelmente associada a relações de cuidados precoces. 

Segundo eles, as pesquisas demonstram que a existência de uma relação acolhedora 

com suporte de, pelo menos, um dos pais funciona como proteção ou como 

amortecedor para crianças expostas a adversidades. Aquelas crianças que 

identificaram ao menos um adulto como suporte em seu passado apresentaram maior 

realização acadêmica, menor incidência de abuso de substâncias psicoativas e de 

comportamento violento, melhores relações com os pais e com seus pares, menos 

desordens de conduta, melhor habilidade em lidar com problemas, auto-imagem mais 

positiva, dentre outros aspectos. Esses resultados apontam, conforme Rutter (1993, 

p.630) “aquelas características que, enquanto não promovem diretamente bons 

resultados, aumentam a resistência às adversidades psicossociais e aos prejuízos de 

vários tipos”.  

Nesse contexto, Cecconello e Koller (2000) afirmam que, em situações de 

estresse, o conjunto de fatores de proteção funciona como um recurso que favorece o 

indivíduo a lidar com os eventos de vida e, em interação com os fatores de risco, 

constitui um conjunto de características potenciais na promoção de resiliência. Nessa 

direção, Wolkow e Ferguson (2001) salientam que nenhum fator de proteção pode 

ser visto isoladamente, em termos do mecanismo através do qual eles exercem seus 

efeitos. 
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Portanto, a perspectiva aqui traçada considera fatores de risco e fatores de 

proteção enquanto mecanismos que interagem entre si ao longo do tempo, podendo 

alterar a trajetória do indivíduo. Desse modo, pressupõe a resiliência como a 

capacidade de superação de uma dificuldade considerada como um risco que torna 

possível essas alterações, através de um processo de ressignificação das situações 

adversas. No próximo segmento, irei aprofundar o conceito de resiliência, dentro do 

referencial teórico adotado. 

 

3.3 Resiliência 

 

 

O emprego do conceito resiliência na Psicologia é relativamente recente e 

controvertido. Slap (2001, p.173), referindo-se à Conferência Especial da Associação 

Internacional de Saúde do Adolescente e da Organização Pan Americana de Saúde, 

constata que nos anais “não havia uma definição única, um parâmetro inquestionável, 

tampouco uma medida uniforme de resiliência”.  

Junqueira e Deslandes (2003) fazem referência a definições que enfocam a 

capacidade adaptativa do indivíduo diante dos traumas e das adversidades. Em seus 

estudos elas esclarecem que tal capacidade tanto pode ser adquirida nas relações que 

restabelecem vínculos afetivos e de confiança, como pode ter origem nas 

características pessoais de indivíduos que lidam melhor com as adversidades e que 

extraem algum “aprendizado” dessas experiências, logrando desenvolver 

comportamentos “adaptados” ao que é esperado pela sociedade (grifos das autoras). 

Na mesma direção, Pesce et al. (2004) consideram a resiliência uma predisposição 

individual para resistir às conseqüências negativas do risco e desenvolver-se 

adequadamente. Do mesmo modo, Luthar (1991, grifos da autora) se refere às 

crianças “resilientes” ou “resistentes ao estresse” como as que desafiaram a 

expectativa, desenvolvendo-se como indivíduos bem adaptados.  

Tavares (2001), analisando os domínios da cognição e da metacognição, 

considera a resiliência como uma qualidade ou capacidade de as pessoas, 

individualmente ou em grupo, resistirem a situações adversas sem perderem o 

equilíbrio inicial. Essa resistência, como ele nomeia, implicaria uma capacidade de 
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acomodação e re-equilíbrio constantes. Esta abordagem pressupõe tipologias mais ou 

menos favoráveis ao desenvolvimento de determinadas formas de resiliência, 

segundo a predominância de suas polaridades dos hemisférios cerebrais. Ainda de 

acordo com esse autor, o plano de educação e formação da sociedade emergente seria 

“tornar as pessoas mais resilientes e prepará-las para uma certa invulnerabilidade que 

lhes possibilite resistir a situações adversas, agressivas e até violentas que a vida 

certamente lhes irá colocar” (Tavares, 2001, p.47). Todas essas acepções parecem 

trazer implícitos, ora o sentido de invulnerabilidade, ora a associação a 

comportamentos adaptativos, ambos atribuindo um caráter normativo ao conceito de 

resiliência.  

De forma diversa, a definição que orientou a presente pesquisa, compreende 

resiliência como a capacidade de o sujeito lidar com as adversidades, em 

determinados momentos e de acordo com as circunstâncias, nunca sucumbindo a elas 

(Cyrulnik, 2004) ou até saindo fortalecido diante delas (Silber & Maddaleno, 2001). 

Enfim, uma compreensão identificada com a capacidade de superação do evento 

traumático, não no sentido de sua supressão, mas da possibilidade de ser “elaborado 

simbolicamente”, compondo um repertório de vivências que poderia fornecer ao 

indivíduo recursos para seu fortalecimento diante de novas situações (Junqueira & 

Deslandes, 2003, grifo das autoras).  Esse ponto de vista descarta qualquer 

associação entre resiliência e invulnerabilidade ou êxito social (Cyrulnik, 2004).   

Caminhei, portanto, na direção contrária a uma visão determinista de 

traumatismos - “Um golpe da sorte é um ferimento que se inscreve em nossa história, 

não é um destino” (Cyrulnik, 2004, p.16). Segundo esse autor, resiliência é a 

retomada da evolução psíquica da pessoa afetada por um evento que lhe causou dor; 

é sua aptidão para agüentar e retomar seu desenvolvimento em circunstâncias 

adversas. Ele enfatiza que não é a dor em si, mas o significado que ela adquire, a 

depender tanto do contexto cultural quanto da história da pessoa, que atribui sentido 

ao episódio doloroso e modifica o que é experimentado. Acrescenta que se trata de 

um processo constantemente possível, desde que a pessoa em desenvolvimento 

encontre um objeto que lhe seja significativo. 

Fica então evidente que a resiliência não é uma característica inerente ao 

indivíduo, mas decorrente de um processo interativo entre ele e seu meio, que 
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envolve a combinação entre seus atributos e o ambiente familiar, social e cultural. 

Portanto, não se trata de um atributo fixo do indivíduo (Rutter, 1998), mas designa o 

manejo de recursos pessoais e contextuais exercido pela pessoa em desenvolvimento 

(Bastos, Alcântara & Ferreira-Santos, 2002). Essas afirmações são corroboradas e 

detalhadas na visão de Lindstrom (2001) sobre resiliência como resultado da 

interação entre aspectos individuais (genética, fase do desenvolvimento, sexo, 

constituição, experiência e histórico de vida), contexto social (suporte social, classe 

social, cultura e ambiente), quantidade e qualidade dos acontecimentos da vida (se 

desejável ou controlável, sua magnitude, duração no tempo e efeitos em longo prazo) 

e os chamados fatores de proteção, encontrados na família e no meio social. Ele 

ressalta a importância da infância como base de construção de uma adolescência 

resiliente, assim como a conexão, em sua estrutura e função, das “arenas sociais” 

(grifo meu) que encaminham o jovem à idade adulta – a família, o contexto social e 

geográfico, o contexto histórico e cultural, os sistemas educacionais, os sistemas de 

relacionamento com seus pares e nos ambientes de trabalho.  

De forma similar, a revisão de literatura realizada por Wolkow e Ferguson 

(2001) constatou como fontes de suporte, inspiração e influência positiva, 

reconhecidas pelos resilientes os seguintes atores sociais: professores, líderes 

religiosos, avós, irmãos mais velhos, tios, treinadores, líderes de grupos de jovens, 

orientadores escolares, babás e vizinhos, dentre outros.  

O caráter dinâmico e flexível do conceito de resiliência se expressa na 

constatação de que os mesmos fatores causadores de estresse podem ser 

experienciados de forma diversa por pessoas diferentes, e que características 

individuais percebidas como negativas em algumas situações podem se tornar 

protetoras em outras (Rutter, 1985). Como ressalta Cyrulnik (2004, p.71), “é possível 

ser resiliente com uma pessoa e não com outra, retomar o desenvolvimento em um 

meio e sucumbir em outro”. Essa larga variação na resposta pessoal a condições 

ambientais, observada no fenômeno da resiliência, retoma a discussão acerca da 

influência de fatores constitucionais (Rutter, 1985). Esses fatores são redefinidos na 

perspectiva de resiliência a partir de um modelo de temperamento que integra 

biologia e história numa espiral interacional onde o bebê se desenvolve, ao longo dos 
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tutores que lhe são disponibilizados e daqueles que procura em seu meio (Cyrulnik, 

2004).  

Nesse sentido, não se pode falar de indivíduos resilientes, mas da capacidade 

do sujeito de não sucumbir em determinados momentos de acordo com as 

circunstâncias. Segundo Lindström (2001, p.136-137), “os modelos de resiliência são 

“kits de sobrevivência” [que] não produzem adolescentes melhores, somente 

adolescentes mais capazes de lidar com condições de vida difíceis”. Estes aspectos, 

de certa forma, desmontam a idéia inicial e corrente de pré-determinação da vida 

adolescente pelas experiências da infância, pois a resiliência oferece ao indivíduo 

uma segunda chance (Silber & Maddaleno, 2001). Por outro lado, demonstram que o 

aspecto de “superação” deve ser relativizado em função do indivíduo e do contexto 

(Junqueira & Deslandes, 2003). A esse respeito, Lindström (2001) adverte que cada 

amostra de adolescentes deve ser considerada em sua estrutura de tempo histórico, 

evitando-se modelos motivados por valores da sociedade moderna, extremamente 

individualistas, com enfoque em indivíduos e até em nações fortes e mais capazes. 

Desse ponto de vista, o conceito de resiliência pode se configurar como um rótulo 

estigmatizante.  

Tomkiewicz (1999) amplia a discussão acerca do caráter ideológico implicado 

no conceito de resiliência ao considerar a existência de dois modos de considerá-la: 

de acordo com a lei ou contra a lei e contra a moral. Entendo que o autor se refira à 

moral implícita nos códigos – Civil, Penal e no Direito consuetudinário - de tal forma 

posta à prova em nossa sociedade, que parece ganhar corpo uma outra moral -  

dominante - baseada na impunidade, regulada pelo poder econômico e por interesses 

hegemônicos. Considero que esta moral oferece modelos identitários equivocados e 

distorcidos para o adolescente, sobretudo para a significativa parcela oriunda de 

camadas desfavorecidas, de certa forma estimulada a seguir a trajetória marginal. 

Refiro-me a casos, sem dúvida não desprezíveis, ao contrário, muito preocupantes, 

de adolescentes que sobrevivem à adversidade aliando-se ao tráfico e ao crime, 

conquistando, por esta via, respeito e poder junto à comunidade, além de afirmação 

social, através da ampla visibilidade proporcionada pela mídia. 

Proponho, como referencial para definição de itinerância resiliente, olhar a 

resiliência pela lente dos adolescentes participantes, cuja imagem se forma não só  a 
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partir da lei, mas também do amor e da afetividade de seus tutores de resiliência. 

Desse modo, acredito isentar-me de uma posição moralista de viés ideológico que 

possa comprometer a análise dos resultados. 

Esse entendimento de resiliência pressupõe estreita relação com 

vulnerabilidade, atuando num processo dinâmico entre os fatores de risco e aqueles 

que protegem ou moderam o impacto de danos sobre o indivíduo, denominados 

fatores de proteção (Blum et al, 2002). Esse modelo conceitual interativo entre 

vulnerabilidade e resiliência “representa uma idéia útil para orientar a discussão de 

diferenças culturais e individuais nos modos de enfrentamento de condições de risco, 

trazendo uma perspectiva integradora que se afasta de modelos baseados em 

disfunção ou patologia” (Bastos et al., 2002, p.106). Ao mesmo tempo, encontra-se 

em sintonia com a visão de desenvolvimento como processo que não ocorre 

independentemente do ambiente (Blum et al., 2002), ou seja, aproxima-se da 

concepção ecológica do desenvolvimento que pressupõe o conhecimento como um 

processo dinâmico, influenciado pela exposição e interação da pessoa com o meio 

ambiente e sua capacidade de descobrir, sustentar ou alterar suas propriedades 

(Bronfenbrenner, 1996). 

A resiliência, como aqui a considero, se constrói sobre uma base constitucional 

e ambiental com grau variável, de acordo com as circunstâncias (Rutter, 1985). 

Desse modo, ela comporta os recursos internos do sujeito, o significado que ele 

atribui ao evento traumático, além dos recursos disponibilizados pela sociedade, que 

fornecem os tutores de resiliência necessários à retomada do desenvolvimento 

(Cyrulnik, 2004).  

Este autor define aquela base constitucional como temperamento, no sentido de 

disposições construídas pela identidade narrativa dos pais, através de 

comportamentos. Estes irão compor o entorno que tutora o desenvolvimento da 

criança e moldar um estilo comportamental que lhe permitirá lançar mão de seus 

recursos internos, diante das adversidades. 

Percebe-se que a formação do temperamento nessas condições requer um meio 

ecológico que ofereça possibilidades de interações e de participação ativa do sujeito. 

Nesse sentido, pareceu-me apropriada a perspectiva dinâmica de desenvolvimento 

como “uma mudança duradoura na maneira pela qual uma pessoa percebe e lida com 
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seu ambiente” (Bronfenbrenner, 1996, p. 5) e o modelo ecológico proposto por esse 

autor, que pressupõe uma série de estruturas encaixadas, uma dentro da outra. De 

acordo com esta compreensão, os ambientes são analisados em termos de sistemas, 

encontrando-se a pessoa em desenvolvimento no nível interno - o ambiente imediato. 

Neste ambiente imediato, o bebê adentra o mundo da cultura, encarna uma 

história da qual faz parte desde o imaginário dos pais, constrói suas próprias histórias 

e realiza suas primeiras interações, inicialmente numa díade com a mãe. Para que 

essa díade funcione como contexto efetivo para o desenvolvimento, a ela deve-se 

acrescentar um terceiro elemento. Quando isso não ocorre, ou ele desempenha um 

papel perturbador, ao invés de apoiador, o processo desenvolvimental, como um 

sistema, se interrompe (Bronfenbrenner, 1996). Configura-se, na presença do terceiro 

elemento, uma base formada pelo triângulo bebê, mãe e pai, na qual o bebê “recebe 

as primeiras marcas do meio e descobre quem ele é...”, em que “a associação de seus 

mundos íntimos dispõe em torno da criança o mundo sensorial dos tutores de 

desenvolvimento” (Cyrulnik, 2004, p.40).  

Pode-se pensar que esta base constitui a primeira rede onde o recém-nascido é 

“capturado”, compartilhando significados, estabelecendo conexões que podem levá-

lo a trajetórias diversas, numa gama de possibilidades e limites ao desenvolvimento 

(Silva, Rosseti-Ferreira & Carvalho, 2004). Vale ressaltar que esta rede inicial, 

intrincada a outras redes, promove a interconexão dos ambientes, formando um 

complexo sistema que proporciona múltiplas interações entre os tutores que darão 

suporte ao desenvolvimento. Fica evidenciada, portanto, a relevância do ambiente 

como contexto para o desenvolvimento, em que a ação de cada um provoca respostas 

adaptadas do outro (Cyrulnik, 2004), não apenas no nível em que se encontra a 

pessoa, mas “se estendendo muito além da situação imediata, afetando diretamente a 

pessoa em desenvolvimento – os objetos aos quais ela responde ou as pessoas com 

quem interage face a face” (Bronfenbrenner, 1996, p.8). Nesse sentido, este autor 

ressalta a importância das conexões entre outras pessoas presentes no ambiente, a 

natureza desses vínculos e sua influência sobre a pessoa em desenvolvimento, 

através do efeito sobre as que interagem com ela em primeira mão.  

A propósito, Bowlby (1990) admite na criança, já ao nascer, uma forte 

inclinação à aproximação de certas classes de estímulos, sobretudo daquelas que lhe 
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são familiares, e à evitação dos estímulos estranhos. Nesse sentido, o apego ocorre 

como resultante da ativação de sistemas comportamentais na criança, com o objetivo 

de alcançar ou manter a proximidade com a mãe, principal figura do seu ambiente e 

com o vínculo, produto dessa atividade (Bowlby, 2002). Desse modo, o autor atribui 

ao apego a função biológica de proteção contra predadores, ou seja, apego 

estritamente relacionado à sobrevivência, tal como considera a importância da 

capacidade de vinculação para uma espécie.  

A natureza, variabilidade e significados que emergem da articulação dos 

elementos ligados às várias pessoas em interação na rede inicial do ambiente 

imediato, determinam os padrões de comportamento do apego, com implicações 

sobre a qualidade dos vínculos que o sujeito irá estabelecer ao longo do curso da vida 

(Bowlby, 1990). Este autor destaca que os estudos sobre distúrbios psiquiátricos na 

infância corroboram tais afirmações, na medida em que apontam a ausência de 

oportunidades para estabelecer vínculos ou as rupturas prolongadas e por vezes 

repetidas de vínculos estabelecidos, como condições antecedentes de elevada 

incidência de distúrbios.  

No caso do bebê humano, devido a sua imaturidade e incompletude ao 

nascimento, essa relação com o outro é uma questão de sobrevivência. Ela se 

constrói dialogicamente, graças a um repertório biológico complexo, com alto grau 

de organização perceptiva e expressiva que lhe possibilita estabelecer e maximizar 

trocas com o outro social (Rosseti-Ferreira, Amorim & Silva, 2004). Nesse sentido, 

complementam, as relações sociais assumem importância central no processo de 

desenvolvimento: ao nascimento, exercem um papel fundante e ao longo da vida se 

mantêm como palco e propulsoras do processo, sendo construídas a partir de ações 

partilhadas e interdependentes dos diversos atores.   

Para Cyrulnik (2004), um apego seguro é a base parental de sustentação da 

“bolha sensorial”, a partir da qual se delineiam o estilo relacional e o temperamento, 

levando à organização do nicho ecológico que permite a sobrevivência da criança. 

Segundo ele, de acordo com o tipo de aliança que cada família realiza e com as 

interações que estabelece em seu campo sensorial particular, um mesmo traço de 

temperamento pode assumir significados diferentes, correspondendo a estilos 
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comportamentais que tanto estimulam a resiliência de um membro, quanto a 

vulnerabilidade de outro. 

Bowlby (2002) elucida que um bebê seguramente apegado é aquele que, ciente 

do paradeiro da mãe, durante sua ausência não se aflige diante da chegada de um 

estranho e a acolhe alegremente no seu regresso. Para que essa base segura garanta a 

continuidade de apoio potencial, é fundamental a persistência das relações entre os 

indivíduos envolvidos nesse sistema durante um período de tempo, ressalta Bowlby 

(1990). Entretanto, a freqüência e intensidade com que o apego se manifesta 

diminuem gradativamente com a idade, durante a adolescência e a vida adulta. É 

comum que certa proporção do comportamento de apego seja dirigida para pessoas 

de fora da família, assim como para grupos e instituições que poderão se tornar uma 

“figura” (grifo do autor) de apego secundária ou até mesmo a principal. Neste caso, o 

desenvolvimento do apego estaria, provavelmente, mediado pelo relacionamento 

com uma pessoa de destaque no grupo. Apesar de essas novas ligações abrandarem 

as ligações da infância, estas não são facilmente abandonadas, ao contrário, 

comumente persistem (Bowlby, 1990; 2002).  

Sendo assim, Cyrulnik (2004) pressupõe que a vida psíquica do bebê se 

organiza por um modelo operacional interno que registra em sua memória biológica 

um modus operandi para lidar com as situações e com ambientes adversos de modo a 

não sucumbir. Trata-se de uma biologia genética, molecular e comportamental 

modelada pelas pressões do meio, ou seja, pelos comportamentos dirigidos à criança, 

pelos seres humanos que a cercam, constituindo uma espécie de biologia periférica. 

Esta dispõe em torno da criança alguns tutores, ao longo dos quais terá de se 

desenvolver formando uma base que, “bem tecida, poderá resistir melhor em caso de 

ruptura” (Cyrulnik, 2004, p.56).  

Esse pressuposto encontra suporte no bojo de uma concepção de 

desenvolvimento humano que se dá através de processos de interações recíprocas, 

progressivamente mais complexas entre o organismo humano biopsicologicamente 

ativo e as pessoas, objetos e símbolos, ampliando-se além do seu ambiente imediato. 

Tais interações, denominadas processos proximais, são fatores fundamentais para 

impulsionar o desenvolvimento. Esses processos são profundamente afetados pelas 
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características da pessoa e pelo contexto ambiental onde ocorrem (Bronfenbrenner, 

1995). 

Segundo Cyrulnik (2005), as interações precoces são tão marcantes que 

crianças abandonadas, mesmo não dispondo de lembranças reais, nem de imagens de 

figuras de apego, mas que tiveram impregnado na memória o sentimento de já terem 

sido socorridas, sentiam-se passíveis de ser amadas e nutriam esperança de ajuda.  

Quanto ao ambiente, Bronfenbrenner (1995) ressalta que, para funcionar como 

contexto de desenvolvimento, é necessário que interconexões sociais efetivas 

ocorram sobre uma base regular, ao longo de extensos períodos de tempo. Entretanto, 

ainda não há clareza sobre se a instabilidade e a descontinuidade do ambiente são 

fatores críticos na redução da força do processo.  Com efeito, a noção de rede de 

significações se aplica de forma complementar, compreendendo o desenvolvimento 

humano através de processos complexos de inter-relação dialética numa malha de 

elementos de natureza semiótica, em que aspectos das pessoas em interação e dos 

contextos específicos se constituem mutuamente (Rosseti-Ferreira et al., 2004).    

Nessa direção, Cyrulnik (2005) destaca a importância de a família possibilitar à 

criança a abertura a informações cada vez mais distantes, dispondo em torno dela um 

sistema protetor de vários apegos favoráveis à resiliência. Embora esses apegos se 

impregnem mais facilmente nos primeiros meses de vida, poderão ser trabalhados 

num momento posterior, ainda que de forma mais lenta. Como esse autor afirma, “se 

a mãe e o pai falham, outros membros do grupo parental, as famílias substitutas, as 

associações de bairro, os clubes esportivos, a arte ou o engajamento religioso, 

filosófico ou político podem apoiar a criança” (Cyrulnik, 2005, p.64).  

Entretanto, Bronfenbrenner (1996) salienta que o desempenho dos pais na 

família é influenciado e está na dependência das exigências dos papéis, dos estresses 

e dos apoios de outros ambientes. Ele verifica que, em decorrência da conexão entre 

os ambientes e das interações recíprocas em seu interior, as características da criança 

influenciam a qualidade do cuidado materno, com efeitos correspondentes sobre os 

resultados do desenvolvimento. Ainda segundo Bronfenbrenner (1995), o padrão 

desses relacionamentos varia sistematicamente em função da qualidade do ambiente 

no qual a família vive. A propósito, ele verificou que elevados níveis de interação 

mãe – criança tendem a amenizar diferenças de classe social em problemas de 
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comportamento. Assim, conclui, enquanto o maior impacto de processos proximais 

em ambientes mais empobrecidos é esperado apenas para índices de disfunção no 

desenvolvimento, em ambientes mais beneficiados e estáveis o maior impacto recai 

sobre resultados na esfera da competência desenvolvimental (habilidade mental, 

realização acadêmica e habilidades sociais).  

Essas constatações vão ao encontro da posição de que “Não é a pobreza dos 

pais que prejudica a criança. É o isolamento afetivo, a ausência de rotinas.”, [pois] 

“Nas situações em que o ambiente é esvaziado de tutores afetivos, o futuro das 

crianças fica profundamente comprometido...” (Cyrulnik, 2005, pp.24 e 25). Ao 

contrário, o autor se refere a famílias “funcionalistas”, onde cada elemento renuncia 

a pequenos prazeres imediatos em prol de um projeto coletivo, que permita a 

realização dos sonhos do grupo familiar. Nelas, “Os pais são autoritários, as mães 

trabalham e, apesar de muito pobres, as crianças tornam heróica a coragem de seus 

pais” (Cyrulnik, 2005, p.61). 

Por outro lado, ao reconhecer a ampla variedade de características 

biopsicológicas dos seres humanos e, conseqüentemente, sua diversidade em termos 

de susceptibilidade às condições externas e forças às quais estão expostos, 

Bronfenbrenner (1995) distingue dois tipos de características pessoais, especialmente 

relevantes na formação do desenvolvimento: de um lado, as medidas de habilidade, 

realização, temperamento e personalidade; de outro, um conjunto mais dinâmico de 

atributos pessoais, que reflete a concepção do organismo humano como um agente 

ativo no e sobre seu desenvolvimento (grifos do autor). Segundo ele, esta orientação 

ativa se manifesta em fortes tendências disposicionais para colocar em ação, manter e 

aumentar processos de interação entre o organismo e características particulares de 

pessoas, objetos e símbolos em seu ambiente, traduzidas em características 

desenvolvimentais instigativas, em operação desde a tenra infância, por toda a vida. 

No recém-nascido, se expressam através da resposta seletiva aos diferentes 

estímulos. Ao longo da infância, passam a ser crescentemente guiadas por 

concepções envolventes do ambiente e do self, expressas por interesses diferenciais, 

valores, sistemas de crença e metas em relação a pessoas, objetos e símbolos no 

ambiente e em relação ao self.  
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Dentre os atributos pessoais, a empatia figura como fator essencial de 

resiliência para o indivíduo, pois se colocar no lugar do outro “permite acalmá-lo, 

eventualmente ajudá-lo ou agradar-lhe” (Cyrulnik, 2005, p.39). Esse autor refere-se 

ainda ao prazer que a criança tem de dar e ao efeito que esse ato produz sobre ela, 

elevando sua auto-estima, proporcionando-lhe bem-estar, enfim, fortalecendo o 

vínculo. Além disso, enfatiza que possuir um projeto de vida possibilita ao indivíduo, 

através do seu ideal de ego, aspirações e devaneios, se conectar com o que ainda 

pode fazê-lo feliz, apesar das adversidades.  

Bronfenbrenner (1995) amplia seu modelo de pesquisa ao acrescentar o 

componente longitudinal ao modelo pessoa-contexto, que investiga os efeitos 

interativos das características da pessoa e do ambiente sobre o desenvolvimento. 

Dessa forma, passa a considerar quatro elementos - Processo, Pessoa, Contexto e 

Tempo – e o efeito sinérgico de dois tipos de característica – força e recurso - 

aplicáveis aos três elementos do ambiente imediato: pessoas, objetos e símbolos. 

Bronfenbrenner (1995) toma de empréstimo a Mead (1934) o termo outros 

significantes (grifo do autor) para se referir às outras pessoas presentes no ambiente e 

salienta que o sistema de crenças dos pais, professores, parceiros, amigos íntimos e 

associados pode funcionar instigando e mantendo interações recíprocas com a pessoa 

em desenvolvimento, de modo que as relações interpessoais se constituam contextos 

de desenvolvimento.  

Conforme Rosseti-Ferreira et al. (2004), esses vários outros (grifo das autoras) 

favorecem certas condições e direções para o desenvolvimento da criança, que 

resultam da maneira de conceber e objetivar expectativas específicas em relação a 

ela. De fato, Cyrulnik (2005) constatou que famílias que vivem num contexto de 

profunda miséria, mas preservam um ambiente estruturado com base no diálogo, na 

afetividade e em papéis parentais bem definidos saem ilesas aos efeitos sociais do 

ambiente deteriorado por acreditarem num “controle interno” (grifo do autor), capaz 

de criar uma espécie de força íntima, equivalente do apego seguro. 

Rosseti-Ferreira et al. (2004) ressaltam que, no processo interacional e 

dialógico, o outro social atua como mediador, inserindo a criança em contextos ou 

posições sociais. Nesse interjogo, as pessoas transformam-se dialogicamente, na 

medida em que coordenam entre si papéis ou posições dentro de contextos 
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específicos - aceitando-os, negando-os, confrontando-os, negociando-os ou 

recriando-os. Assim se processa a construção das identidades pessoais e grupais e a 

regulação do fluxo dos comportamentos. A propósito, Bronfenbrenner (1996) destaca 

o significado desenvolvimental das transições ecológicas - mudanças de papel ou 

ambiente que ocorrem ao longo da vida em função das expectativas de 

comportamentos associados a determinadas posições na sociedade. 

Retomando o modelo dos quatro elementos de Bronfenbrenner (1995), a 

dimensão tempo se desdobra em três princípios: o desenvolvimento individual do 

curso de vida é envolvido e fortemente moldado pelas condições e eventos que 

ocorrem durante a história de vida das pessoas; o maior fator de influência do curso e 

dos resultados do desenvolvimento é o timing das transições biológicas e sociais, tal 

como relacionadas à idade culturalmente definida, expectativas de papéis a 

desempenhar e oportunidades ao longo do curso de vida; as vidas dos membros da 

família são interdependentes, de modo que a reação de cada membro a um evento 

particular ou transição afeta o curso do desenvolvimento dos demais.  

Em suma, mudanças ambientais ao longo do percurso histórico podem produzir 

significativas mudanças desenvolvimentais, em diversas direções, tanto no sentido de 

destruir ou perturbar o timing e duração de transições normativas, interrompendo 

seqüência de experiências de aprendizado essenciais para alcançar expectativas 

sociais ao envelhecer, quanto no modo de oferecerem novas, mas estáveis e 

desafiadoras oportunidades que incrementam o crescimento psicológico ou mesmo 

revertem um curso negativo prévio.  

Assim também, mudanças no contexto podem gerar momentos de desadaptação 

que possibilitam mudanças no estilo relacional da criança em direções opostas. Ao 

contrário, em um meio estável, os estilos persistem, porquanto estão impregnados na 

memória da criança (Cyrulnik, 2004).  

Essa visão sugere uma atuação recíproca entre contexto e pessoa, com respaldo 

na abordagem de rede de significações, em que a noção de contexto engloba o 

sentido de espaço de experiência da pessoa e a condição, recurso ou instrumento para 

o seu desenvolvimento. Por um lado, as características do meio simultaneamente 

restringem e abrem possibilidades aos comportamentos das pessoas; por outro, as 

pessoas, com suas histórias, sistema de valores, concepções e crenças, sendo partes 
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constitutivas do meio, ora submetem-se, ora contrapõem-se ou negociam os limites e 

as possibilidades que este lhes coloca. Desse modo, pessoa e meio se constroem e se 

transformam mutuamente, podendo a pessoa movimentar-se no campo 

determinado/indeterminado do desenvolvimento, interpretando o universo 

polissêmico de significações na direção de trajetórias já percorridas ou inovadoras 

(Rosseti-Ferreira et al., 2004).  

O tempo, na perspectiva de Cyrulnik (2004), se traduz na dinâmica que 

caracteriza a resiliência, na medida em que essa dinâmica implica a representação de 

um “golpe”, sua ressignificação na história do sujeito e em seu contexto familiar e 

social.  Essa ressignificação se verifica durante o processo de mudança de natureza 

dos tutores de resiliência, ao longo das etapas do desenvolvimento. Também se 

efetiva na possibilidade de sonhar e construir um ideal a realizar, através do devaneio 

ativo que descola a criança do seu contexto doloroso, permitindo-lhe tornar-se feliz 

(Cyrulnik, 2005). Passado, presente e futuro estão, portanto, imbricados na dimensão 

temporal do fenômeno da resiliência, definida como “uma estratégia de luta contra a 

infelicidade que permite obter prazer em viver, apesar do murmúrio dos fantasmas no 

fundo da memória” (Cyrulnik, 2005, p. 6), à proporção que transforma a lembrança 

do trauma em ferramenta relacional. Essa estratégia envolve, portanto, uma 

“capacidade de remodelar a realidade”, que está de acordo com a concepção de 

desenvolvimento humano como “a crescente capacidade da pessoa de descobrir, 

sustentar ou alterar suas propriedades” Bronfenbrenner (1996, p.9-10). 

Conforme Rosseti-Ferreira et al. (2004), o aqui-agora se configura a partir do 

passado, atualizado através dos significados inscritos nas práticas discursivas e nas 

formas de relação. Ambos, articulados entre si com os planos e metas, possibilitam 

uma perspectiva de futuro que, por sua vez, demarca e ressignifica presente e 

passado.  

Os referenciais teóricos que aqui adotei dão suporte à tese de que “aquilo que 

importa para o comportamento e o desenvolvimento é o ambiente conforme ele é 

percebido e não conforme ele poderia existir na realidade “objetiva” 

(Bronfenbrenner, 1996, p.6). Essa linha de raciocínio se confirma na assertiva de que 

“O acontecimento que produz o trauma se impõe e nos desorienta, enquanto o 

sentido que atribuímos ao acontecimento depende de nossa história e dos rituais que 
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nos cercam. (...) Não há, portanto, “acontecimento em si”, porque um pedaço do real 

pode assumir um valor notável em um contexto e banal em outro” (Cyrulnik, 2005, 

p.11). Assim, assume importância nas pesquisas recentes, o significado atribuído 

pelo indivíduo às adversidades, tornando-se a reflexão e a interpretação dos fatos 

características fundamentais nas pessoas resilientes (Pinheiro, 2004). 

Este trabalho de pesquisa objetiva ampliar essa discussão, incluindo outros 

contextos desenvolvimentais, além do familiar, considerados pelo adolescente como 

fazendo parte do seu espaço desenvolvimental, na perspectiva ecológica de 

Bronfenbrenner (1996). Isso representa a possibilidade de maior compreensão dos 

recursos disponíveis nos diversos ambientes, analisados como um complexo de 

sistemas encaixados, as interconexões sociais entre os ambientes enquanto contextos 

de desenvolvimento, e os sistemas funcionais tanto dentro, quanto entre os 

ambientes. Essa análise considera tanto o ambiente imediato da pessoa em 

desenvolvimento, quanto aqueles ambientes onde ocorrem eventos que a afetam 

(Bronfenbrenner, 1996).  

Entendo que essa abordagem, na medida em que permite a identificação dos 

mecanismos de risco e de proteção presentes no ambiente proximal e no distal, com 

possíveis interferências no desenvolvimento cognitivo, emocional e social da pessoa, 

pode fornecer valiosos subsídios para o planejamento e a implementação de 

programas de promoção social e desenvolvimento sustentável de comunidades. 

Ao adotar como unidade de análise o discurso do adolescente que conseguiu 

desenvolver modos socialmente aceitos de enfrentamento de situações por ele 

significadas como adversas, ensaio lançar um olhar diferenciado sobre o fenômeno 

da prática infracional na adolescência, através do estudo do seu contrário, ou seja, da 

escuta daqueles que enfrentam e superam o desafio cotidiano de driblar as 

adversidades, não sucumbindo a elas.   

Vale ressaltar que privilegiar os sentidos atribuídos pelo adolescente não 

descarta a perspectiva dos sentidos do risco na modernidade tardia. Ao contrário, ela 

é incorporada à análise sobre o desenvolvimento de itinerâncias resilientes em 

contextos de adversidade. Outrossim, o papel das dimensões “risco” e “proteção” e 

de suas interações nesse processo serão confrontados com o estabelecido pela 

literatura.  
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Dessa forma, acredito poder contribuir para a discussão do conceito de 

resiliência como “ajustamento” às normas, na expectativa de vislumbrar novas 

formas de intervenção e proposição de políticas públicas, dirigidas ao segmento 

adolescente/jovem.  
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4. Método 

4.1 Delineamento  

 

 

Os objetivos definidos nesse estudo exigem uma compreensão dinâmica e 

sistêmica compatível com a perspectiva qualitativa, cuja adoção reflete os processos 

envolvidos na construção do conhecimento pela forma de produzi-lo (Rey, 2002).  

De fato, a dimensão subjetiva da unidade de análise deste estudo - o discurso 

do adolescente - sua natureza interativa e histórico-cultural requer uma forma de 

coleta e análise que evidencie suas peculiaridades e sua realidade multideterminada, 

sem perder de vista a singularidade das trajetórias individuais. 

Trata-se, portanto, de uma metodologia qualitativa, que não só devolve ao 

cientista o lugar central como sujeito do pensamento, como também considera a 

implicação subjetiva do sujeito pesquisado, condição que confere significação e 

objetividade à informação produzida no curso do estudo (Rey, 2002). De acordo com 

Rey (2003), esse caminho define o caráter dialógico da investigação qualitativa, ao 

romper com a neutralidade do pesquisador e propor um processo conjunto de 

reflexões em que investigador e investigado entrem gradativamente numa relação 

mais aberta, autêntica e franca, que conduza à construção conceitual a partir de um 

processo permanente de formulação de hipóteses, ao longo da investigação. 

A opção feita neste estudo visa superar, dessa forma, a polêmica questão da 

imparcialidade do pesquisador diante da realidade pesquisada. A esse respeito, 

reporto-me a Velho (1981, p.124, grifo do autor) quando retoma essa discussão em 

torno da idéia do pesquisador de tentar “pôr-se no lugar do outro”, num esforço de 

compreensão do fenômeno social. O autor desloca o foco para as questões de 

distância social e distância psicológica, o que permite transformar, citando Da Matta 

(1974), o “exótico em familiar e o familiar em exótico”. Dessa forma, desvela a 

natureza interpretativa e a dimensão de subjetividade implicadas nessas análises que 

filtram a “realidade” (grifo do autor) pelo olhar do observador, sem perder o rigor 

científico, mas percebendo seu caráter aproximativo e não definitivo. 
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Orientando-me nessa direção, adotei a abordagem qualitativa porque ela 

permite descrever o objeto de estudo em sua complexidade, através da análise da 

interação de variáveis e dos processos dinâmicos envolvidos de forma sistêmica, de 

modo a alcançar uma compreensão mais aprofundada das particularidades do 

comportamento dos indivíduos (Diehl & Tatim, 2004).  

Os dados coletados diretamente no ambiente onde ocorre o fenômeno 

respeitam, tanto quanto possível, a forma como foram transcritos. Revistos na sua 

totalidade e complementados por informações obtidas através do contato direto, 

transformam o investigador no instrumento principal da investigação e seu 

entendimento sobre os dados no instrumento-chave da análise (Bogdan & Biklen, 

1994). Estes autores ressaltam a relevância do contexto para esse tipo de estudo, na 

medida em que, como acentua Haguette (1978), enfatiza as especificidades do 

fenômeno quanto a suas origens e a sua razão de ser. Em busca de uma compreensão 

mais aprofundada e esclarecedora do objeto de estudo, esta abordagem considera que 

“nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista” (Bogdan & Biklen, 

1994, p. 49).  

O estudo de caso tornou-se a estratégia mais adequada aos objetivos propostos 

pelos seguintes aspectos: como os dados são coletados no ambiente onde ocorre o 

fenômeno, o pesquisador pode desenvolver maior nível de detalhamento sobre o 

indivíduo ou o lugar, além de envolver-se de forma mais profunda nas reais 

experiências dos participantes; o fenômeno social é visto no seu todo, ou seja, 

considera-se o contexto em seus aspectos social, econômico, político e cultural 

(Creswell, 2003); além desses aspectos, o estudo ora apresentado enfoca a 

compreensão do objeto a partir dos sentidos atribuídos pelos próprios sujeitos. 

Stake (2005) salienta que a opção pelo estudo de caso se dá a partir do objeto a 

ser investigado, por isso não se constitui uma escolha metodológica, ou seja, “como 

estratégia de pesquisa, o estudo de caso é definido pelo interesse num caso 

individual, não pelos métodos de investigação utilizados” (Stake, 2005, p.443). Ele 

acrescenta que, independente do método, o caso pode ser abordado analítica ou 

holisticamente, inteiramente por replicação ou hermeneuticamente, orgânica ou 

culturalmente. De todo modo, o estudo é organizado em torno de questões de 
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pesquisa que refletem relações complexas, situadas e polêmicas, selecionadas de 

acordo com seus objetivos, sendo dirigidas às complexidades que conectam a prática 

ordinária às abstrações e preocupações teóricas. Assim, o pesquisador desenvolve um 

trabalho reflexivo de “escavar” significados e relacioná-los aos contextos e à 

experiência. O autor prossegue, definindo o caso a ser estudado como “uma entidade 

complexa num meio social ou situação, incrustada em diversos contextos ou 

backgrounds” (Stake, 2005, p.449, grifo do autor), dentre os quais o histórico, 

cultural, social, econômico, político, ético e estético.   

Gondim, Sá, Melo, Barbosa, Vasconcellos e Gomes (2005) sintetizam, 

esclarecendo que o estudo de caso não deve ser considerado tão somente como o 

estágio exploratório da pesquisa, mas como uma abordagem teórico-metodológica 

geral que visa compreender os fenômenos nos contextos complexos em que eles 

ocorrem. 

Sob a ótica qualitativa, que direciona a presente pesquisa, o significado do caso 

singular reside não apenas na informação diferenciada que proporciona, mas no valor 

que ele adquire dentro de um modelo teórico em desenvolvimento, antes do encontro 

do investigador com o caso (Rey, 2003). Assim, conclui o autor, o poder de 

generalização do caso está na relação entre aquela informação e o processo de 

construção teórica em desenvolvimento. 

Para realizar a coleta de dados optei pela entrevista compreensiva (Kaufmann, 

1996) como suporte de exploração, por se constituir um instrumento flexível, que 

propõe uma transformação no manuseio de construção do objeto. Esta abordagem 

privilegia o campo como ponto de partida da problemática e os dados coletados in 

loco, concentrados na palavra recolhida através do gravador, o elemento central deste 

processo. Assim, a objetivação se constrói pouco a pouco, através de um ir e vir 

permanente aos dados, entre compreensão, escuta atenta e tomada de distância, 

análise crítica, graças aos elementos conceptuais colocados em evidência e 

organizados entre eles.  

Desse modo, a interação do pesquisador com os participantes, suas impressões 

e o retorno às entrevistas possibilitam que análise e levantamento dos dados se 

desenvolvam concomitantemente, em paralelo à reflexão sobre o processo interativo, 
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configurando-se gradativamente um arcabouço teórico capaz de dar conta dos dados 

encontrados em campo.  

A perspectiva compreensiva defende que “o homem ordinário tem muito a nos 

ensinar e que as técnicas distanciadas, formais de entrevista que sustentam os 

trabalhos de base explicativa só conseguem atingir uma parte ínfima desse saber” 

(Kaufmann, 1996, p. 23).  

Quanto à posição do pesquisador, esse autor toma de empréstimo o modelo de 

Wright Mills do “artesão intelectual” que constrói, ele mesmo, sua teoria e seu 

método e as mistura no seu campo de ação (...) que sabe dominar e personalizar os 

instrumentos que são o método e a teoria, em um projeto concreto de pesquisa e 

recusa deixar-se dominar, pelo campo, pelo método ou pela teoria” (Kaufmann, 

1996, pp.9-10; 12) para concluir que “o entrevistador se engaja ativamente nas 

perguntas, para provocar o comprometimento do entrevistado – a análise do 

conteúdo, a interpretação do material não é evitada, mas se constitui, ao contrário, o 

elemento decisivo” (Kaufmann, 1996, p.17). Trata-se, portanto, de uma “entrevista 

de interlocução, em que o que o outro (entrevistado) fala, reverbera no entrevistador” 

(S. M. R. Sampaio, comunicação pessoal em orientação, julho, 2006). 

 

4.2 O Contexto da Pesquisa  

 

 

A Região Nordeste de Amaralina pertence à Região Administrativa VII da 

cidade do Salvador, sendo formada por quatro bairros – Nordeste de Amaralina, Vale 

das Pedrinhas, Chapada do Rio Vermelho e Santa Cruz. Encontra-se “encravada” 

entre quatro bairros de classe média - Pituba, Itaigara, Amaralina e Rio Vermelho, 

como se observa pelo mapa (ANEXO 1) - apresentando topografia irregular, 

caracterizada por vielas e becos estreitos que dificultam, e por vezes impedem, a 

circulação de veículos. As moradias, de padrão construtivo simples, são geralmente 

com um ou dois pavimentos e, pela excessiva proximidade, não têm sua privacidade 

assegurada. A Região quase não dispõe de espaços públicos de lazer, sendo 
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praticamente toda ocupada por moradias e por um intenso comércio de pequeno e 

médio porte (Pré–diagnóstico da Região Nordeste de Amaralina, 2004). 

Oriunda de uma Colônia de Pescadores da praia de Amaralina, a área abriga 

hoje uma população composta por 82.976 pessoas, predominantemente jovem (20% 

na faixa etária de 10 a 19 anos). A maioria é negra ou parda, pobre e de baixa 

escolaridade: 61% não possuem o ensino fundamental completo, 24% sequer 

chegaram a completar as quatro séries iniciais que compõem o antigo primário, 

apenas 38% freqüentam a escola. Uma parte significativa das famílias é chefiada por 

mulheres (40% no total).  A religião predominante é a católica (54%), seguida da 

evangélica (15%), embora um número significativo de pessoas (22%) se declare sem 

religião. No que diz respeito à situação de emprego e renda, a mesma fonte indica 

Santa Cruz como o bairro mais pobre, no qual o percentual de chefes com menos de 

1 salário chega a 40%.  Os dados da amostra do IBGE para 2002 revelam que a mão-

de-obra ocupada é de apenas 39%, verificando-se que 36% dos chefes de família 

recebem menos de um salário mínimo por mês, e em 73% das famílias, os chefes 

recebem até três salários mínimos (Pré-diagnóstico da Região Nordeste de 

Amaralina, 2004). 

O referido pré-diagnóstico também confirma o perfil de violência da Região 

Nordeste de Amaralina, que aparece como uma das áreas com maior número de 

homicídios (52 casos em 2001), com índices relativamente constantes, traçado pelo 

Fórum Comunitário de Combate à Violência – FCCV. Este documento indica ainda 

que a região lidera as áreas onde o homicídio é a principal causa mortis, destacando 

que, para o ano 2000, das 116 mortes por causas violentas ocorridas na Região, 34% 

ocorreram por homicídio. De acordo com dados fornecidos pelo FCCV (Anexo 2), 

verifica-se uma relativa oscilação quanto à representatividade do número de 

homicídios no bairro de Santa Cruz, onde se localiza a invasão da Nova República, 

em relação aos ocorridos em toda a Região. Em 2000, a morte por homicídio atingiu 

o índice de 33,3%; em 2001 e 2002, não houve homicídios em Santa Cruz; em 2003, 

registrou-se uma abrupta elevação, atingindo 57,14%, percentual que sofreu uma 

ligeira queda em 2004, para 41,86% dos homicídios ocorridos na Região. Como 

demonstra esse levantamento, foi significativa a participação do bairro da Santa Cruz 

nos índices de mortes violentas, provocadas por homicídios, na Região Nordeste de 
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Amaralina. Com relação à Salvador, no ano de 2003 os homicídios ocorridos em 

Santa Cruz representaram 1,52%. Contudo, em 2004 esse índice aumentou para 

1,75%. No total, de 2001 a 2004, o índice representou 1,08%.  

O Rastro da Violência em Salvador-II Mortes de residentes em Salvador, de 

1998 a 2001 (FCCV, 2002), revela uma distribuição desigual das mortes violentas na 

cidade.  Com relação à faixa etária, a pesquisa revela maior freqüência entre os 

adolescentes e adultos jovens, nas faixas de 15 a 39 anos, representando quase 70,0% 

do total desses óbitos. No item cor da pele/raça, em todo o período investigado, a 

maioria é classificada como sendo parda (81,0%), vindo em segundo lugar o grupo 

classificado como negro (9,0%). Quanto à escolaridade, 69,0% estão no ensino 

fundamental ou 1º grau. Com relação ao estado civil, mais de 70% das mortes 

ocorrem entre os solteiros. Percebe-se, portanto, que o segmento populacional dos 

adolescentes é severamente atingido. 

Dentre as principais adversidades evidenciadas pelo referido pré-diagnóstico, 

destacam-se a violência e o tráfico de drogas, responsáveis pela “territorialização” 

dos espaços públicos, que limita o direito de ir e vir dos moradores, com profundas 

repercussões no seu cotidiano. 

A violência doméstica, o baixo status sócio-econômico e a precariedade de 

áreas de lazer e de atividades culturais que atraiam os jovens são outras causas, 

indicadas pelo mesmo instrumento, que caracterizam a degradação social da Região.  

Vale ressaltar que o Governo do Estado, através do Programa Viva Nordeste, 

tem realizado intervenções na área da cultura, apoiando e valorizando os talentos da 

Região, bem como desenvolvendo ações efetivas de geração de trabalho e renda, 

através da implementação de unidades produtivas, dentre outras.  

O estudo que ora se propõe será realizado na invasão da Nova República, no 

bairro da Santa Cruz. Como foi enfatizado anteriormente, essa área reúne os mais 

elevados índices de violência e pobreza da Região, além de ser o bairro de maior 

densidade demográfica - 408 hab/h – aliado a precárias condições de moradia e 

ausência de equipamentos de lazer. 

Minha inserção na comunidade se deu através da atuação como Psicóloga do 

Programa Viva Nordeste. Trata-se de um programa governamental, coordenado à 

época da pesquisa pela Secretaria do Trabalho, Ação Social e Esportes, com o 
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objetivo de propiciar o desenvolvimento sustentável da Região Nordeste de 

Amaralina.  Através de ações integradas no âmbito das secretarias estaduais, do 

envolvimento de esferas de governo estadual, municipal e federal, de parceria com 

ONG’s e com a iniciativa privada, o Programa se alicerça em torno de quatro grandes 

eixos: geração de trabalho e renda; educação; segurança; acesso a serviços. Este 

Programa utilizou a metodologia da Gestão Participativa (GESPAR). O Plano de 

Desenvolvimento para a Região foi construído pela comunidade para quatro anos e 

foi gerenciado por uma Comissão de moradores formada e legitimada por ela 

própria. Vale ressaltar que todas as ações desenvolvidas no Programa seguem essa 

concepção, fomentando e apoiando a organização comunitária como mola mestra do 

processo de empoderamento da comunidade, numa perspectiva de busca da 

autonomia e do exercício pleno da cidadania.  

Nesse Programa, atuei inicialmente no atendimento individual para 

encaminhamentos. Em seguida, coordenei grupos de crescimento de adolescentes, 

participei de um plano piloto de intervenção numa das escolas públicas do Beco da 

Cultura, formando grupo de professores e de pais, com objetivo de repensar o papel 

da escola e da família no processo educacional, bem como de discutir novas formas 

de fazer educação de modo a integrar a comunidade escolar à comunidade de 

moradores, tornando a escola um espaço democrático e prazeroso de aprendizado, 

promoção e inclusão social. Por fim, me inseri no segmento de Geração de Trabalho 

e Renda, que opera em todas as suas ações pela lógica da economia solidária, no 

sentido de apoiar, capacitar, promover e fortalecer os pequenos empreendedores, 

incentivando, sobretudo, iniciativas de cunho associativista. Assim, acompanhei 

durante um ano o grupo de catadores de resíduos sólidos da Nova República, que 

hoje se encontra em estágio de organização e operacionalização do trabalho de forma 

coletiva, com a estruturação gradativa de uma Cooperativa.  

Essa caminhada foi um processo de mútuo aprendizado, quando pude conhecer 

de perto a comunidade, um pouco de sua história, muito de sua gente e de sua 

realidade. Foi assim que começou meu envolvimento com a Nova República: 

reconhecendo o nível de exclusão e a dupla violência à qual é submetida e 

acompanhando a luta cotidiana de seus moradores para subsistirem, em meio a tantas 

adversidades, aos apelos da economia que mais cresce naquele espaço e que muitas 
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vezes invade suas casas, suas vidas e destrói suas famílias – o tráfico de drogas. Esse 

trabalho é árduo, exige persistência, e, sobretudo, a necessidade de acreditar que o 

sonho não acabou, que a retomada e o fortalecimento da organização popular não é 

uma utopia, mas o caminho para legitimar e efetivar o Estado de Direito.  

 

4.3 Participantes 

 

 

Os sujeitos da pesquisa, uma adolescente de 16 anos e um adolescente de 17 

anos, foram indicados por uma líder comunitária, com base em critérios previamente 

estabelecidos: estar na faixa etária entre 15 e 18 anos incompletos, ser morador da 

invasão da Nova República, estudar ou ter estudado em escola pública e não possuir 

entrada em Delegacias Especializadas no atendimento a adolescentes infratores.  

O adolescente escolhido é solteiro, não tem filhos, à época das entrevistas 

cursava a 7ª série em escola pública estadual no Beco da Cultura/Nordeste de 

Amaralina.  Completou 17 anos mais ou menos um mês após a primeira entrevista. 

Na ocasião da apresentação e dos esclarecimentos sobre a pesquisa, morava com a 

mãe e a irmã caçula, numa casa cedida por uma irmã mais velha, depois do 

desabamento do barraco de taipa onde residia com a mãe, duas irmãs, o irmão e sua 

esposa.  

O acesso à atual residência de alvenaria, situada acima do nível da rua, é 

através de degraus de concreto. O imóvel é composto de três pequenos cômodos: 

uma sala, contendo uma mesa com algumas cadeiras e uma cama de solteiro sob a 

janela, um quarto separado por uma cortina de tecido, e um espaço onde pude 

visualizar canecas e outros utensílios domésticos pendurados, fazendo supor que se 

tratava de uma cozinha. O pai do adolescente faleceu há cerca de dois anos. A mãe 

trabalha como cozinheira de um restaurante durante a noite, o que a obriga a deixar 

os filhos sozinhos até o amanhecer, supervisionados por uma vizinha, com quem 

mantém contato telefônico para saber notícias ou mandar recados.  

Gabriel esclarece que tem quatro irmãos por parte de pai (dois homens, um dos 

quais mora no interior e não tem contato com a família, e duas mulheres) e onze 
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irmãos por parte de mãe (dois homens, um dos quais reside no Rio de Janeiro, e nove 

mulheres).  Do total, treze residem na Região Nordeste de Amaralina. Destes, ele tem 

boa relação com três (duas mulheres e um homem), mas não visita as irmãs com 

freqüência porque os lugares onde moram são perigosos e não se relaciona bem com 

um cunhado. Depois do falecimento do pai, foi morar com a mãe e o companheiro 

dela, mas a relação não se deu de forma tranqüila. Assim, voltou a morar na casa 

cedida pela irmã, porém sozinho. Raramente a mãe o visita ou lhe dá algum dinheiro, 

de modo que faz biscates de toda sorte - construção civil, capinação de terreno - ou 

vende manga que colhe no Parque da Cidade. Mesmo assim, tem tido dificuldades 

com a alimentação, aceitando o que, às vezes, o irmão ou algum vizinho lhe oferece.  

Posteriormente, passou a morar em um barraco de madeirite construído na área 

livre da frente da casa do irmão, no terreno onde ficava o barraco que desabou. 

Encara positivamente e com naturalidade o fato de morar sozinho, mas revela sentir 

falta da mãe, que já ficou ausente cerca de quatro meses. Ela está trabalhando como 

empregada doméstica no Nordeste de Amaralina, e a irmã caçula saiu do trabalho e 

mora com uma irmã mais velha.  

A adolescente vive maritalmente com um companheiro há cerca de um ano e 

tem uma filha que, à época da primeira entrevista, tinha três meses. Ela deixou os 

estudos na 7ª/8ª séries em conseqüência da gravidez, que dificultava seu 

deslocamento, através de ladeiras, até a escola pública, no Beco da Cultura. Reside 

num barraco de madeira, na mesma rua onde mora Gabriel. O portão de madeira é 

improvisado, escorado por um barrote. Utiliza a área descoberta na frente do barrraco 

para estender roupas e guardar utensílios - eventualmente, materiais recicláveis para 

venda – e para cultivar um pequeno jardim. 

O barraco foi construído aproveitando a existência de três paredes de alvenaria, 

limites de casas vizinhas, de modo que apenas a fachada e a divisória interna são de 

pedaços de madeira e madeirite. O piso é chão batido, coberto por pedaços de carpete 

e/ou tapete e a cobertura de telhas “eternit”. É composto de dois cômodos: um 

pequeno espaço com mesa, fogão e um armário de mantimentos - não há geladeira. O 

outro cômodo, mais amplo, comporta uma cama de casal, onde dormem o casal e a 

criança. Ao lado da cama há um vaso sanitário sobre um buraco, sem ligação a um 

adequado sistema de esgoto; um móvel com uma televisão colorida de 14 polegadas, 
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emprestada pela sogra, e um rádio; um guarda-roupa improvisado com várias 

prateleiras e uma “cortina” de tecido. Não existe chuveiro, nem área privativa para o 

banho.  

Num encontro posterior às entrevistas, percebi que fora acrescentada uma 

bancada no quarto onde foram colocados alguns brinquedos e objetos de enfeite. 

Embaixo, vê-se um isopor grande, onde guarda pastas de documentos. A TV fora 

levada de volta pela sogra. As roupas passadas a ferro são penduradas em cabides, 

num bastão apoiado entre paredes. A instalação elétrica, aparente e precária, é 

composta por vários fios convergindo para uma “tomada T”. A escassa ventilação 

provém de uma pequena janela, de modo que se mantém o ventilador ligado. O 

marido da adolescente trabalhava como ajudante de pedreiro, mas na ocasião da 

segunda entrevista estava desempregado, fazendo biscates. Em seguida, conseguiu 

uma colocação como instrutor de futebol do Projeto Sementes do Futuro12 e, depois 

de finalizada a coleta de dados, estava atuando como agente voluntário de limpeza 13.  

A família da adolescente mora próximo, numa casa de alvenaria com apenas 

dois cômodos – um vão que é sala, quarto e cozinha – e um quintal de chão batido 

em parte ocupado por um viveiro onde o pai cria galinhas e patos. Possuem 

geladeira, fogão, um beliche, uma cama de solteiro e um sofá. O sanitário não foi 

visualizado. Sua genitora fabrica e vende produtos de limpeza e faz faxinas 

eventuais; o pai, desempregado, faz biscates e ajuda a esposa na preparação dos 

produtos.  Possui dois irmãos do sexo masculino, um com 20 anos de idade, o outro 

com 14 anos. O mais velho estudou até a 7ª série e trabalha como ajudante de 

pedreiro; o mais novo cursa a 4ª série em escola pública na região.  

Posteriormente à conclusão da coleta de dados, a adolescente me procurou, 

pedindo-me um emprego. Na oportunidade, lhe expliquei que pela sua idade, 

somente seria possível como menor-aprendiz, mas deveria estar matriculada em uma 

escola. Eu a incentivei a não abandonar seus projetos e a não desperdiçar seu 

potencial. Nesse sentido precisava retomar os estudos e perseguir seu sonho de ser 

veterinária. Sugeri também que colocasse a filha na creche pública da comunidade e 

                                                
12 Projeto apresentado pela Associação de Moradores e selecionado em concurso aberto às instituições 
da comunidade pelo programa Viva Nordeste. 
13 Projeto da LIMPURB (Empresa de Limpeza Urbana de Salvador) que oferece uniforme e 
equipamentos apropriados para moradores da comunidade executarem o serviço de limpeza de ruas 
onde o caminhão não tem acesso, oferecendo uma “bolsa alimentação” mensal. 
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a encaminhei para dois projetos do Programa Viva Nordeste, todavia não pôde 

participar da seleção por estar fora da escola. Continuava fazendo faxina, sentindo-se 

explorada, recebendo pouco e com atraso. Nessa conversa ela esclareceu que quando 

se uniu ao marido foi morar com a sogra e seus filhos num barraco de taipa. Estavam 

todos em casa quando o barraco desabou, porém somente ela e o marido tiveram 

escoriações; a sogra fora atingida por uma pedra, sem maiores danos. Seu 

companheiro limpou o terreno e construiu o barraco onde hoje residem. A sogra, um 

filho e a filha caçula foram morar numa casa cedida por outra filha. Existem conflitos 

entre alguns irmãos de seu marido acerca da posse do terreno onde moram. 

 

4.4 Procedimentos para a coleta de dados  

 

 

Para realizar a coleta de dados, expliquei à líder comunitária da Nova 

República os objetivos desta pesquisa e solicitei a indicação de dois adolescentes, 

dentro dos critérios previamente estabelecidos, enfatizando que os pais ou 

responsáveis teriam conhecimento de todo o processo e deveriam consentir a 

participação deles. A líder me conduziu à casa do adolescente para o primeiro 

contato, onde fomos gentilmente recebidas pela mãe dele. Enquanto o esperávamos, 

conversamos sobre a relação familiar e a mãe relembrou o curso de manequim 

infantil que pagara para ele, mostrando-me fotos da família.  

Explicado ao adolescente e a sua mãe os objetivos da pesquisa, esclarecidas as 

dúvidas, enfatizei que as entrevistas seriam gravadas, bem como a possibilidade de 

desistência a qualquer tempo. Por fim, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo 3). As entrevistas foram realizadas na sede da Associação de 

Moradores. Esta Entidade não possui funcionários, sendo o espaço disponibilizado 

mediante prévio agendamento, o que garantiu a privacidade necessária. 

A primeira entrevista seria um “piloto”, para avaliar a aplicabilidade das 

questões aos objetivos propostos e a compreensão do participante, subsidiando a 

construção do instrumento definitivo. Entretanto, devido à riqueza de dados e à 
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desenvoltura do participante, decidi incluí-la na pesquisa, considerando aquele um 

dos casos a ser analisado.   

Para essa entrevista piloto, elaborei um conjunto organizado de indicadores, 

baseado nos objetivos que nortearam esta pesquisa, visando orientar a atividade de 

escuta e as intervenções, de forma a permitir a exploração flexível do problema de 

pesquisa: fale sobre a vida no bairro; você se sente em perigo, na comunidade? 

Alguma vez foi “tentado” a passar droga ou a fazer coisas do gênero? Em caso 

afirmativo, pensou em que, o que lhe passou pela cabeça?  

Entretanto, no seu decorrer, algumas questões foram alteradas em sua forma, 

outras foram agregadas, conforme o relato do participante assim o permitia ou 

demandava.  

Posteriormente à realização e transcrição da referida entrevista, refleti sobre as 

dificuldades encontradas quanto à compreensão das perguntas pelo entrevistado, à 

insuficiência das respostas, à minha postura como pesquisadora etc. Desse novo 

conjunto de dados surgiram idéias que levaram ao aprimoramento do roteiro inicial, 

resultando um modelo que guiou as entrevistas subseqüentes, composto dos 

seguintes blocos temáticos: 

� Cotidiano no bairro (obter descrição de aspectos contextuais 

presentes e que afetam a vida da comunidade) 

� O adolescente e a vida no bairro (auto-imagem, rotinas diárias, 

atividades de estudo e lazer, convivência, atividades relacionadas 

com sobrevivência e suporte à família, crença religiosa) 

� Suporte social oferecido pelo bairro (disponibilidade/ausência de 

apoios para o desenvolvimento de atividades cotidianas, de lazer, 

ou relacionadas à saúde e educação, pessoas em quem confia e 

que considera que podem ajudá-lo). 

� Riscos percebidos pelo adolescente 

� Experiências de risco vivenciadas pelo adolescente (individual ou 

coletivamente). 
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    Concluídas as entrevistas, seu conteúdo foi sistematizado em nove categorias, 

que serão apresentadas e definidas no próximo capítulo. 

Inicialmente, fiquei em dúvida quanto à possibilidade de participação da 

adolescente indicada, em razão de ela conviver com um companheiro e ter uma filha. 

Entretanto, cheguei à conclusão de que essas condições não invalidavam sua 

condição de adolescente.  

A líder comunitária me conduziu à casa da adolescente para o primeiro contato 

e lá permaneceu somente até a explicação dos objetivos da pesquisa. A adolescente 

foi muito receptiva ao convite, achou o estudo interessante e, de um jeito muito 

descontraído e bem humorado, disse que se sentia importante por ser entrevistada. 

Da mesma forma descontraída, disse-lhe que esse depoimento merecia ser gravado, 

mas infelizmente não havia levado o equipamento. Depois de prestados os 

esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, tendo enfatizado o aspecto da gravação das 

entrevistas e garantido o anonimato, apresentei-lhe o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido, que foi lido e assinado. Coloquei-me à disposição para conversar com 

seu marido sobre a pesquisa, mas ela achou desnecessário, incumbindo-se de fazê-lo 

ela mesma. O contato com a sua genitora foi feito pela líder comunitária.  

Nas oportunidades posteriores, em que me encontrei com esses familiares, 

nunca houve qualquer demonstração de resistência ou discordância. As entrevistas 

foram realizadas na casa de Raquel, para facilitar a assistência à filha recém-nascida 

(à época, com três meses). Vale ressaltar que a presença da criança não se constituiu 

elemento dificultador, ainda que, eventualmente, Raquel lhe dispensasse algum tipo 

de cuidado. Em algumas ocasiões, o companheiro e a mãe da adolescente passaram 

em casa e saíram rapidamente, sem causar qualquer comprometimento à entrevista.  

A escuta e transcrição, ao final de cada entrevista, me fizeram retornar a campo 

algumas vezes para esclarecer dúvidas, complementar ou aprofundar as respostas, de 

modo a enriquecer os dados, com vistas ao alcance dos objetivos propostos. Foram 

realizadas quatro entrevistas com a adolescente Raquel e três com o adolescente 

Gabriel, totalizando sete horas de gravação, aproximadamente. Houve ainda um 

contato pós-coleta com o adolescente para esclarecer algumas dúvidas. 
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Convém salientar que, finalizada a coleta de dados, preservei o contato com os 

adolescentes, criando um vínculo afetivo e de confiança, que se reverteu na 

possibilidade de orientá-los e continuar acompanhando seu desenvolvimento. 

Importante destacar a utilização de um diário de campo durante a pesquisa, 

anterior mesmo à coleta de dados, como instrumento de registro de impressões, 

dúvidas, medos, avanços e retrocessos, pertinentes ao processo de construção que 

permite ao leitor compreender os caminhos teóricos e metodológicos percorridos ao 

longo do trabalho. 
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5. DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Após a transcrição das entrevistas, que foram baseadas nos blocos temáticos 

descritos no capítulo anterior, os dados obtidos foram organizados em nove 

categorias:  

� A vida no bairro - aspectos gerais da vida no bairro, percebidos pelo 

adolescente, incluindo seus sentimentos em relação a esse contexto e a 

dinâmica cotidiana da comunidade.  

� Fatores de proteção – detalhes do ambiente que o adolescente reconhece 

como possíveis de afastar ou impedir o seu envolvimento em condutas 

ilícitas. 

� Riscos percebidos e/ou vivenciados – situações potenciais ou reais de risco 

que o adolescente identifica em seu entorno. 

� Etnoteorias – são as teorias elaboradas pelo próprio adolescente para explicar 

acontecimentos ou aspectos do seu cotidiano. 

� Atributos individuais – características ou traços, modos de pensar e agir que, 

segundo o adolescente, resultaram em trajetórias resilientes. 

� Expectativas de futuro – projetos de vida, planos, desejos, aspirações, 

objetivos e metas que o adolescente pretende alcançar. 

� Vínculos familiares ou de amizade – rede de relacionamentos que o 

adolescente constroi nos vários ambientes onde convive. 

� Suporte oferecido pelo bairro – alternativas de lazer, esporte, cultura, 

expressão religiosa e outras disponíveis na comunidade. 

� Estratégias de enfrentamento/manejo risco – proteção – Referem-se aos 

recursos que o adolescente lança mão para lidar com as situações adversas. 

A análise e discussão dos dados permitiram a abordagem dessas categorias em 

três capítulos, que atendem aos objetivos específicos propostos.  
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5.1. A VIDA NO BAIRRO 

 

“Morar num lugar que não é propício pra ninguém 

viver”  

 

A fala da adolescente, tomada de empréstimo como epígrafe do presente 

capítulo, expressa seus sentimentos em relação à invasão da Nova República como 

contexto de desenvolvimento. Refiro-me ao termo contexto na acepção proposta pela 

perspectiva ecológica, adotada nesta pesquisa, que considera, além das esferas social, 

política, econômica e cultural nas quais o indivíduo se desenvolve, a participação, as 

interações que estabelece com as demais pessoas no ambiente imediato e nos demais 

ambientes. Nesta acepção, a noção de contexto assume significativa relevância para 

os estudos no campo da Psicologia do Desenvolvimento, porquanto define o cenário 

protagonizado pelo ser em desenvolvimento, suas redes de relacionamentos, suas 

motivações e memórias. Tudo numa dimensão temporal, em que contexto e pessoa 

são indissociáveis e mutuamente dependentes, influenciando as possibilidades de 

trajetórias desenvolvimentais (Lordelo, 2002; Rosseti Ferreira et al., 2004). 

Raquel dá sentido a sua fala quando reflete sobre sua própria condição de vida. 

Os relatos que se seguem traduzem as condições adversas daquele ambiente através 

de referências a elementos relativos à infra-estrutura do bairro e à qualidade de suas 

habitações, assim como à interferência da droga na vida cotidiana dos moradores 

R (...) moro num barraco, fica um pouco difícil de viver, porque aqui chove, aí 

molha os canto, não tem condição de botar sua criança no chão, ficar à 

vontade, acho que fica um pouco difícil de se viver, não veve à vontade, 

ninguém veve bem assim, num lugar assim14.  

R (...) a leptospirose, a doença do rato.(...) se você entrar aí, você vê muito 

esgoto a céu aberto, muitas rede de esgoto tudo desajeitada, então, a chuva 

                                                
14 Nesse trabalho foram preservadas as falas dos sujeitos da pesquisa no original, não tendo sido 
editadas gramaticalmente. 
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vem, antigamente, enchia de tal ponto, que a água ficava aqui, oh. Na cintura, 

isso na água eu via os ratão lá, as bosta, corre bastante risco né, ... que muitas 

casa daqui entra água,(...) 

R (...) se você tem, eu acho que se você fuma seu negócio, faça dentro de casa; 

se prenda, faça sozinho, apesar que é uma coisa errada, que você tá 

prejudicando você mesmo, mas ninguém tem o dever de se prejudicar porque 

você quer se prejudicar, eu penso assim(...). 

Dessa forma, Raquel identifica influências de aspectos estruturais e de 

experiências subjetivas do contexto da vizinhança sobre a qualidade de vida naquele 

lugar, ressaltando alguns efeitos negativos desses itens para o desenvolvimento da 

comunidade. Nessa direção, Gerard e Buehler (2004) concluem que tais elementos, 

aliados à má qualidade de vida da vizinhança, concorrem para um risco maior de 

mau ajustamento na adolescência.  

Compreende-se melhor o quadro esboçado pela adolescente no âmbito da 

complexidade dos elementos que o compõem, ou seja, como uma das cenas de uma 

seqüência que aprofunda a exclusão de segmentos amplos da população, no bojo do 

processo de globalização. Mollo (2003) esclarece que a internacionalização do 

capital e a conseqüente expansão do mercado, com o rompimento das fronteiras 

nacionais, levaram à difusão dos processos de desregulamentação e de privatização, 

reduzindo o papel do Estado, dificultando sobremaneira sua atuação e inviabilizando 

a continuidade de políticas internas.  

Com efeito, a alteração na hierarquia das interações econômicas e políticas 

transnacionais, promovida pela globalização da economia, provocou acentuada 

polarização entre países centrais e periféricos, refletindo o privilégio dos interesses 

específicos da classe social dominante e dos países hegemônicos, em detrimento dos 

mais desfavorecidos (Santos, 2001). Essa nova configuração do cenário internacional 

corresponde ao modelo político excludente, ditado pelo neoliberalismo, baseado na 

ideologia do menos-Estado para o social e mais-Estado para a economia (Espinheira, 

2004).  

O desequilíbrio assim gerado manifesta-se no agravamento das desigualdades e 

disparidades de renda e conseqüente deterioração das condições de vida em termos 
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de alimentação, saúde, habitação, saneamento e educação (Santos, 2001). Os efeitos 

se fazem sentir de forma especialmente acentuada no mundo do trabalho que, sob a 

roupagem da modernização opera, de forma desigual, a distribuição do progresso 

técnico e de seus benefícios entre os países, com elevados custos sociais para os 

periféricos (Castel, 2005). Segundo Bauman (1998), o progresso tecnológico e o 

administrativo são auferidos pelo “emagrecimento” da força de trabalho (grifo do 

autor), bem como pelo “enxugamento” da estrutura e do corpo funcional. Assiste-se, 

assim, conforme Castel (1998), à precarização do trabalho e, em sua esteira, aos 

processos que alimentam a vulnerabilidade social, que produzem o desemprego e a 

desfiliação, inserindo-se como conseqüência necessária do novo modelo. Segundo 

Espinheira (2004), esse quadro configura a condição social que favorece a violência 

como um componente do modo de ser da sociedade.  

Ao trazer para a discussão aspectos macrossistêmicos, não tenho a pretensão de 

reavivar a relação causal linear pobreza – violência, que encontra eco não apenas no 

senso comum. É importante sublinhar que as teorias criminológicas não encontram 

suporte empírico consistente para a hipótese de uma relação causal entre desemprego 

e criminalidade (Mesquita Neto, 2001), para citar um exemplo.  

Esse autor destaca, no Brasil, o estudo empírico pioneiro de Pezzin (1986) para 

medir o grau de correlação das variáveis socioeconômicas, inclusive do índice de 

desemprego, com as taxas de criminalidade na região metropolitana de São Paulo. O 

estudo revelou correlações positivas e significativas das variáveis referentes ao grau 

de urbanização, pobreza e desemprego com a criminalidade patrimonial, todavia os 

crimes contra a pessoa não pareceram igualmente condicionados por fatores 

socioeconômicos.  

Mesquita Neto (2001) comenta ainda estudo de Andrade e Lisboa (2000), 

específico sobre a população jovem dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

São Paulo, para medir o grau de correlação das taxas de homicídio com variáveis 

socioeconômicas, destacando entre essas variáveis as taxas de desemprego. Os dados 

evidenciaram a importância da variável idade para a compreensão da relação entre 

violência e variáveis econômicas, sobretudo salário real e desemprego. Na referida 

pesquisa, verificou-se que os níveis de desemprego tendem a afetar as taxas de 
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homicídio especialmente na faixa etária entre 15 e 20 anos, com coeficiente 

significativo e negativo. Significa que o incremento das taxas de desemprego tende a 

provocar a queda das taxas de homicídios entre aqueles jovens, o que contraria os 

pressupostos da teoria econômica do crime.  

Arrisco afirmar que insistir na relação linear entre pobreza e violência serve tão 

somente para justificar e fomentar práticas discriminatórias por parte do aparato 

policial, conforme testemunho de Raquel em seus relatos: 

R (...) porque a maioria dos policial hoje em dia, pelo menos aqui. Na Pituba 

eu sei que não é assim, mas aqui é assim, não respeita ninguém, (...) Que até a 

senhora, mãe de família que eles queria entrar na casa dela, ela falou assim – 

não, aqui não vai entrar ninguém, não – ele deu um tapa na cara dela – eu vou 

entrar aí, sim, e entrou. 

R Como eles não achou nada [referindo-se ao policial], aí ficou olhando pro 

menino assim – uma miséria dessa, pobre, maconheiro, de invasão, oh praí, 

véi, oh praí, esse neguinho, que mora em bairro de fuleiro – aí começou a 

esculhambar o menino... 

Compartilho a opinião de que a globalização não deixou de fora o crime 

organizado internacionalmente, “com características econômicas, políticas e culturais 

sui generis, sem perder algo do velho capitalismo da busca desenfreada do lucro a 

qualquer preço” (Zaluar, 2000, p.55). É neste panorama, com suas ambivalências e 

peculiaridades, que o fenômeno da violência precisa ser considerado. 

Dentre os fatores que vão interferir na dinâmica urbana, com repercussões 

sociais e econômicas intensas, Ribeiro (2004b) ressalta o acentuado crescimento 

populacional das regiões metropolitanas, sobretudo das periferias.  Enquanto a taxa 

de crescimento destas áreas atingiu os 30%, nas áreas mais centrais esse índice não 

ultrapassou 5% e nas nucleares verificou-se diminuição da população residente, 

considerando as sete principais Regiões Metropolitanas (RMs) do país.  

No bojo dessas alterações demográficas, o surgimento e/ou agudização de 

questões sociais geraram um processo de “segmentação socioterritorial” entre 

“espaços de abundância e de integração e espaços de concentração da população 

vivendo múltiplas situações de exclusão social” (Ribeiro, 2004a, p.10). As 
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conseqüências econômicas sobre a capacidade produtiva dessas metrópoles oneram 

cruelmente as áreas de emprego e renda.  

É nesse contexto que emerge, de forma cada vez mais crescente, o tráfico de 

drogas e de armas, configurando-se como uma das maiores fontes de riqueza da 

atualidade e provocando mudança no padrão da criminalidade urbana (Zaluar, 2000). 

Os efeitos mais imediatos se evidenciam no recrudescimento dos níveis de violência, 

sobretudo entre os mais jovens (Sapori & Wanderley, 2001). Salta aos olhos a 

discrepância entre as elevadas cifras arrecadadas pelo tráfico de drogas e a penúria na 

qual sobrevivem as comunidades que lhe oferecem mão-de-obra e abrigo, 

representando uma ambivalência das mais gritantes. Embora seja esse um segmento 

altamente rentável, permanece a dúvida sobre a destinação dos ganhos e benefícios, 

uma vez que não favorecem qualquer aumento da renda dessas famílias que implique 

alteração nos níveis de desigualdade e sequer proporciona relações de trabalho mais 

justas (Zaluar, 2000).  

Ribeiro (2004a) constata que o número de homicídios nas regiões mais 

violentas já alcança índices similares aos observados em países em guerra, resultado 

este diametralmente oposto, que reforça um sentimento subjetivo amplamente 

disseminado.  Sendo atividades que não dispõem de amparo legal, os conflitos e 

disputas são resolvidos pela via da violência, afetando as taxas de homicídios, 

conforme lembram Sapori e Wanderley (2001).  

A propósito, o FCCV (2002) revela que quase 70% do total de óbitos por 

causas externas violentas, no período entre 1998 e 2001, estão incluídos nas faixas de 

15 a 39 anos, com maior concentração no grupo de 20 a 29 anos. Dados mais 

recentes do Centro de Documentação e Estatística da Polícia (Cedep), divulgados em 

reportagem de Cirino (2006) reforçam a estatística anterior ao revelar que 121 das 

261 mortes com motivação identificada, registradas em Salvador e Região 

Metropolitana, são de jovens. Nesta matéria, o delegado titular da Delegacia de 

Tóxicos e Entorpecentes (DTE), Ivo Tourinho, declara que a maior parte dos óbitos 

tem como causa o envolvimento das vítimas com substâncias psicoativas e afirma 

“São rapazes com idades entre 17 e 25 anos, que estão sendo levados pelo comércio 

ilícito cada vez mais cedo”. Entretanto, vale ressaltar que esse envolvimento não é 
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característico da totalidade das vítimas, encontrando-se dentre elas trabalhadores 

engajados em atividades lícitas, estudantes, pais ou mães de família. Contrariamente, 

a homogeneidade retrata outra face da desigualdade no perfil majoritário de pardos 

(81%), solteiros (75%), com escolaridade fundamental (69%), localizados 

geograficamente em áreas em que as condições de vida15 são mais precárias e difíceis 

(FCCV, 2002) 

No discurso dos dois adolescentes, a violência se mostra uma constante, 

incorporada ao dia-a-dia daquela gente. Parece haver certo fundamento em se 

constituir uma marca da comunidade no imaginário social que a estigmatiza como 

um lugar indesejável, a ponto de afastar os professores designados para lecionarem 

nesta Região, segundo indica o relato de Gabriel: 

 G A violência, sabe, não é só dos moradores que mora no bairro, como 

também dos policiais que chega no bairro.  

G (...) um inferno, que nego olha com as cara feia, vixe, até briga tem pra não 

vim pra cá. (...) um bairro de monstros, né, de estilo Rio de Janeiro, só tem 

matador, miserável, cara que [...] rouba e mata (...). 

G Até escola que os professor fala assim... se a Secretaria de Educação aí 

manda o professor vim pra cá, esses bairro por aqui, nenhum quer vim, 

nenhum... os que vem é os mais corajosos que vem, nenhum vem. 

É curioso observar que, apesar de o adolescente atribuir às pessoas de fora 

(sociedade em geral e professores, especificamente) a autoria dos estigmas, ele 

parece compartilhar, em certa medida, desse ponto de vista ao endossar a opinião da 

mãe de uma amiga que já foi moradora do bairro: 

G Porque ela disse - logo que ela saiu daqui não quer que nenhum parente 

dela ou ela entre em contato com pessoas daqui (...) sei que ela tá certa, 

mesmo triste, (...). Eu falei - ela tá certa mesmo, como é que ela sai de um 

bairro para melhor, vai querer voltar pra baixo?   

                                                
15 Conceito utilizado pelo Fórum Comunitário de Combate à Violência como capaz de articular os 
conceitos de classe social e de estrutura sócio-econômica, com a análise da situação de saúde e de suas 
tendências. 
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Esse posicionamento de Gabriel me leva a refletir sobre sua relação com esse 

ambiente: o bairro lhe identifica, ou é simplesmente o local onde reside? Seu 

depoimento expressa ao mesmo tempo seu sofrimento por uma ausência de 

expectativa de mudança, além de sua descrença na própria capacidade de agir diante 

dessa situação. O comentário que ele faz sobre o bairro comprova seu sentimento de 

frustração: 

G (...) horrível, você não tem para onde correr, nem o que fazer para mudar 

isso, tem, mas minha voz é... meu apito é surdo.  

Vê-se, então, que o estigma de lugares marginais, atribuído a determinados 

espaços urbanos, se estende aos próprios habitantes, os quais também passam a ser 

considerados como marginais. Assim, adquirem “uma identidade maculada que dá 

lugar à suposição de que todo o indivíduo que se enquadra no “tipo marginal” seja, 

de fato, marginal e como tal deva ser tratado” (Espinheira, 2004, p.45). Conforme 

este mesmo autor, o raciocínio encontra respaldo na nova teoria da marginalidade 

naturalizada, segundo a qual os seres de um determinado estado de natureza 

criminosa se conhecem e se encontram, teoria que pressupõe a existência de seres 

dotados de inteligência inferior e de disposição para o crime. Os lugares em que 

habitam são propícios a uma gente especial, amoral, promíscua e violenta. Esses 

argumentos justificariam, no caso, o uso da força extrema para inibir a ação 

criminosa uma vez que são considerados seres sem validade social, vistos como 

“mais um e, mesmo, um “inútil” (Espinheira, 2004, p.9). 

De fato, o processo de urbanização das cidades obedeceu a um ordenamento 

segregacionista “dos famélicos, “sujos, grosseiros”, que “deveriam” ser afastados dos 

olhares burgueses”, [com o objetivo de] “limpar”, “sanear”, tornar racional o espaço 

urbano e destinar espaços específicos à habitação popular” (Véras, 2004, p.84). Esta 

autora se reporta a Milton Santos (1987) para explicar a lógica segundo a qual o 

valor do homem é dado pelo lugar em que ele se situa, pois é este que determina seu 

valor como produtor e consumidor, conferindo-lhe a condição de mais ou menos 

cidadão.  
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Quanto ao contexto desta pesquisa, me parece mais apropriado utilizar o termo 

periferia social para caracterizar esses espaços específicos, uma vez que não são 

caracterizados como periferia do ponto de vista geográfico. Paradoxalmente, trata-se 

de uma área valorizada no mercado imobiliário, incrustada entre bairros de classe 

média alta e alta – Pituba, Itaigara e Amaralina – com os quais faz limite, 

avizinhando-se de mundos tão desiguais. A ocupação da Nova República surgiu em 

1986, em área contígua ao Parque da Cidade, próxima a uma região privilegiada da 

Pituba. Era uma extensa mata, onde se caçava tatu, sagüi, se dispunha de muitas 

frutas e se tomava banho de rio. Os moradores começaram a chegar e a instalar seus 

barracos de madeirite, mas eram surpreendidos pela Polícia, que os derrubava 

sumariamente, obedecendo a determinações do poder público municipal. Foi uma 

ocupação marcada pela luta e resistência, pois a cada investida do poder da polícia, o 

grupo re-erguia os barracos16.  

As múltiplas discriminações que recaem sobre os moradores, fruto do estigma 

do lugar, os afetam diretamente, seja estreitando suas perspectivas de inserção 

profissional, já que são preteridos em processos seletivos a partir do seu endereço; 

seja restringindo suas relações sociais, uma vez que são evitados por serem 

considerados fora do padrão estabelecido pela sociedade - pelo comportamento, pelo 

modo de vestir-se, de gesticular, ou pelo próprio tipo físico, conforme testemunham 

o discurso da ex-moradora do bairro e a vivência de Gabriel:   

G É no modo de falar assim que a pessoa que mora por aqui é que tem 

aquela... vamos dizer assim, como se fala, os outro fala como a parte escura – 

se você, é que nem você vai dar uma andada aqui (...) Eu falei do modo de você 

ir assim, pra algum lugar e a pessoa olhar pra você – pô, esse daí é forte, eu 

devo bater nele, do jeito que eu vejo ele aí, não é nem pelo fato de você se 

misturar em nada, você vê assim e aí – poxa, esse aí é forte, e aí vai apanhar. 

Além desses riscos aos quais os moradores são expostos pelo estigma, Raquel 

assinala o tipo de relação que a Polícia mantém com a comunidade local. Pelo estilo 

arbitrário e truculento que adotam, os policiais se transformam de representantes da 

                                                
16 Informações fornecidas por moradores, participantes do grupo de catadores de resíduos sólidos.  
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legalidade e agentes da segurança pública, em ameaça constante aos direitos do 

cidadão, tornando a comunidade ainda mais vulnerável: 

R A polícia tá agindo de um modo errado aqui. Se ela agisse diferente, tentasse 

tipo assim – chegasse, com educação, eu quero ver você chegar na Pituba, 

arrombar a porta de uma pessoa, entrar. Um policial arrombar a porta de uma 

pessoa e entrar sem um mandato, sem nada, não acontece isso, eu tenho 

certeza. Mas aqui, não, tipo assim, quando mata um policial mesmo, acontece 

alguma coisa, ôxe.... aí os morador é que sobra, eles sai arrombando a porta 

da pessoa, procurando. 

Entretanto, o retrato mais fiel do bairro não é a imagem que se forma 

instantaneamente, mas a que se obtém progressivamente, como se juntássemos as 

peças de um quebra-cabeça. Nesse sentido, as representações dos moradores sobre si 

mesmos, sobre o espaço geográfico em que habitam, sobre sua gente, nos fornecem 

elementos importantes, a exemplo desse relato de Gabriel: 

G (...) aqui é um, é um... pra dizer que essa região aqui é um balão – só tem um 

escapamento que é aqui a Nova República. O ar de todos os bairro vai escapar 

pelo esse buraco que é aqui. Eles se baseiam aqui como um refúgio, um 

escapamento... tudo que acontece lá, é brigar gente, é matar gente, eles falam 

logo – o bairro de Santa Cruz, do Nordeste de Amaralina, aí os outro fala – 

pensa algum, deve ser aquele bairro ali embaixo, tal... Aí fala, todo mundo vê 

assim, pensa que é... Deixe eles pensarem, eu não acho (...) Eu falo assim, a 

região inteira, escapam aqui [...] eu falei balão assim, eu falei 

metaforicamente. 

E explicita: 

G É isso, se uma pessoa brigasse lá, quebrasse tudo e passasse no jornal, ia 

ver logo esse bairro aqui, quer dizer – a culpa de lá, é como se fosse assim – 

tem um carro, vou fazer outra metáfora – ele passa quebrando tudo por lá 

brammmmm, sai derrubando o Nordeste, quebrando casa, passa por outro, vai 

pelo Vale, se esse carro de repente pára aqui prá tomar uma água, foi daqui 

que mandou fazer isso lá. Foi os daqui que mandou derrubar a região inteira. 

Aí eles aponta pra cá. 
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Essas metáforas de Gabriel refletem o sentimento dele já expresso 

anteriormente, segundo o qual “se sente abafado”. Denotam um modo de vida sob 

permanente tensão, em estado de alerta constante, como um balão que pode estourar 

a qualquer momento por um único escapamento, que é o próprio ambiente em que 

ele vive.  

A essas peças, agrega-se a percepção de Raquel de que se trata de morar  

num lugar que não é propício pra ninguém viver (...) mais assim pelo fato da 

violência de algumas pessoa que mora aqui, termina modificando, poderia ser 

um lugar ótimo, mas termina ficando um lugar meio... difícil de conviver, 

porque é difícil você conviver com o cheiro de maconha, com certas coisa,(...) 

muita violência, tantas vezes a pessoa até não, sei lá, não quer nem participar, 

termina participando, porque às vezes é obrigada (...). 

Esse depoimento sinaliza que a presença e a forma de agir de moradores 

interferem sobre o ambiente, ilustrando a afirmação de Bronfenbrenner (1995) de 

que a força das interações recíprocas entre organismo e meio modificam-se 

mutuamente. Nesse sentido, Raquel percebe e reconhece a importância da formação 

de uma rede de suporte social como mecanismo de enfrentamento dessa situação  

R Então, se cada um assim, de uma forma ou de outra assim, querer reagir, 

sabe? [se] tiver uma reação, como a minha ou como a de outras pessoas, 

tivesse uma reação de falar, pelo menos tentar amenizar as coisa, acho que 

seria bem melhor, talvez não teria nem essas coisa toda, esse medo todo que às 

vezes essas criança, esses menininho tem assim – ah, não, é bandido... talvez 

até nem teria. 

É em tom nostálgico que a adolescente lembra de um tempo em que ela e 

outras crianças podiam, com certa autonomia, dispor daquele território como espaço 

de brincadeira, explorando-o, recriando-o, transformando-o verdadeiramente no que 

Rasmussen (2004, apud Bichara, 2006) chamou de ‘lugar de criança’ (children’s 

places) (grifos do autor): 

R (...) eu falava com mãinha que ia brincar um pouquinho, aí esse pouquinho 

eu já me espalhava, aí a gente entrava dentro dos cano, cano de esgoto, viu, 

isso a gente entrava nos cano, que é grandão, começava a correr dentro dos 
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cano, e corria pro Parque, e ia pro Parque e rancava manga, e eu jogava bola, 

ói, tinha aquela certa liberdade, entendeu? Não tinha aquele medo não (...) eu 

pensava que a vida era só pra gente ficar brincando mesmo, estudar e tal,(...) 

Então, era tão bom, em coisas simples a gente se divertia tanto, em tá 

brincando de amarelinha na rua, não sei quê, e era aquela brincadeira e cabra 

cega, e não sei quê, tanta coisa, até.... como é o nome... jogava tampinha, 

jogava gude, isso tudo eu fazia, escondido mas eu fazia, né, então a gente tinha 

essa liberdade, corria pra lá, corria pra cá, raramente dizia assim – aconteceu 

isso.  

Com efeito, tanto Gabriel quanto Raquel percebem que a violência de 

moradores e de policiais fazem parte da configuração atual do bairro, impressa em 

diversos registros do cotidiano da comunidade. No registro do deslocamento, ela se 

manifesta através das regras de territorialização dos espaços – barreiras simbólicas, 

invisíveis, mas paradoxalmente reais e concretas, na medida em que alguns acessos 

só são franqueados aos que dispõem da senha. 

G (...) na maioria desses bairro todo aí por trás aí, é assim, ói, um saber que é 

daqui quer bater, outro saber se é da 1117, bate, é um bairro com rixa do outro 

(...) do nada, aí chega um vai lhe pega, lhe bate, talvez até mate, [?]   

Estas limitações impostas pelo contexto agem como constritores no processo de 

desenvolvimento, intervindo não apenas na organização dos ambientes, mas também 

nos padrões de relacionamento culturalmente estabelecidos (Rosseti-Ferreira et al., 

2004). De fato, esta demarcação do espaço urbano levada a cabo pelo crime 

organizado limita as possibilidades de crianças e adolescentes realizarem 

determinadas atividades, como aconteceu com Gabriel: “sei não, por isso eu não 

gosto, fico imaginando ir pra lá jogar capoeira”, ou mesmo de freqüentarem 

determinadas instituições – escolas, programas sociais – ou alternativas de lazer – a 

própria orla marítima da Região é territorializada. Como se não bastassem esses 

cerceamentos, este aspecto provoca uma alteração profunda e marcante na qualidade 

das relações sociais, reconfigurando os espaços e modos de sociabilidade, conforme 

Raquel descreve: 

                                                
17 Refere-se à Rua 11 de Novembro, localizada no bairro da Santa Cruz 
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R (...) os meu vizinho, a maioria das pessoa continua do mesmo jeito, só que o 

que  mudou foi mais isso aí, caso de ficar mais dentro de casa, não sair mais, 

tipo assim – dentro de casa a gente tá mais protegido do que na rua – 

antigamente não tinha nada disso. (...) Tem alguns que ainda continua com a 

amizade, mas a maioria, não. A maioria não porque o lugar que se contava 

mais assim pra conversar era aqui na frente, era assim na porta de casa assim 

de tardinha, assim de tarde quando terminava de fazer as coisa... já era, não 

tem nem mais.... 

Noutro sentido, modifica a natureza da conexão entre os ambientes que passa a 

se estabelecer de forma indireta, através de vínculos intermediários que tecem uma 

rede de segunda ordem entre seus elementos (Bronfenbrenner, 1996). Assim, o bairro 

da Santa Cruz tem seus espaços rigidamente demarcados e a tênue conexão que se 

estabelece entre eles se opera através de signos que precisam ser corretamente 

decodificados, sob pena de drásticas rupturas.  

Quando relata uma de suas tentativas de “conexão” com outro ambiente, 

Gabriel deixa claro como a questão da demarcação do espaço é forte a ponto de não 

lhe facultar outra escolha senão a total submissão aos códigos de relacionamento e 

deslocamento naquela área. Nessa situação, seu comportamento evidencia certa 

flexibilidade e capacidade de adaptação:  

G Os outro sabendo que eu moro aqui embaixo quer bater, quer matar, aí eu 

fui subir [?] sem saber de nada, aí.... mas eu - não, rapaz, moro aqui mas eu 

não me envolvo em nada não, aí o cara começou a falar lá, aí peguei desci, 

normal; (...) ele passou ficou me olhando, dando risada, soltando piada, ou 

você passa de cabeça baixa, nem olha [?] aí se você for ser valentão, contra 

revólver que a gente não tem proveito, é isso pá, tamos aí. Começa a falar, 

nem olho, é rua deles, eles bota banca.... 

Por sua vez, Raquel também registra uma mudança de conduta nos casos de 

violência entre os próprios moradores, quando admite uma interferência positiva 

daqueles indivíduos envolvidos no crime, em brigas domésticas da comunidade: 

R Antigamente tinha mais brigas, de marido brigar com mulher e o pau comer, 

querer matar e tudo, às vez bebia,(...) de chegar em casa bebo, aí se 
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estressava, (...) acontecia muito isso aqui. Juntou eles, começou se meter assim 

em briga de marido e mulher – começaram a defender, mas esses pessoal até 

já morreu, esse bandido que defendia, entrava nas casa – umbora botar orde 

aqui, como se fosse delegado do bairro, ou então quando a mulher chegava 

pra eles – oh, meu marido fez – eles já chegava lá dava porrada nos marido aí 

resolveu isso aqui – uma boa parte, geralmente quando a gente vê assim, é 

mais as mulher dos bandido, apanhando deles mesmo, aí ninguém se mete (...) 

sempre é assim, o marido bate na mulher, que ele chega revoltado do trabalho, 

aí – não, já vou descontar em quem é mais frágil, em quem não vai güentar, aí 

pica o pau na mulher, tem mulher até que é besta... 

Esse quadro, por um lado, demonstra que a criminalidade representa um poder 

paralelo, capaz de impor sua lei até mesmo no interior das famílias, invadindo seu 

espaço privado. Por outro lado, a condição desigual de gênero, sinalizada pela 

adolescente, favorece uma relação amistosa das mulheres com as pessoas envolvidas 

com o crime, em troca da proteção. Entretanto, Raquel revela que, independente da 

identidade sexual, a comunidade tende a estabelecer uma “aliança” com os 

envolvidos com o crime, implicando o agravamento das condições adversas impostas 

aos moradores da Região:  

R Com os marginais, é claro, porque com policial não tem nem como (...) 

[refere-se à aliança dos moradores com esses, a quem denomina marginais], é 

vem o carro da Polícia. Os moradores são os primeiro a falar. Aí foge tudo, sai 

tudo correndo, se esconde, não tem nem onde os policial pegar, (...) 

Os motivos dessa aliança são vários e costumam estar relacionados à 

possibilidade de atendimento às carências materiais, à garantia de segurança, de 

respeito ou mesmo à necessidade de valorização.   

R (...) como tinha um mesmo aqui que morreu, ele... ôxe, faltasse gás, tipo 

assim, tinha muitas senhoras, muita dona de casa que era conhecida dele, 

tinha amizade assim, uma certa intimidade assim, mais ou menos, que quando 

ele vê assim – faltou o gás – aí ia lá, oh, fulano, faltou meu gás. Aí fulano 

chegava e dava o gás... entendeu?  
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R (...) se alguém entrar na casa de alguém aqui, roubar alguma coisa, esse que 

roubou toma porrada  e ainda devolve o que roubou da casa do morador, tá 

entendendo?  

R (...) os mais velho assim,(...) Começa conversas imorais, conversa assim que 

não é de tom de conversa de família, quando eles vê assim, eles fala – oh, véi, 

não conversa não, que na frente da porta dos outro aí,(...) Quando tá fumando, 

aí tá vendo que tá incomodando os outro, (...) Aí alguns fala – oh, véi, tem 

criança aí,(...)  

R (...) pra criar moral, (...) por pena, sei lá porquê... 

Esses exemplos revelam uma posição ambígua da comunidade em relação às 

pessoas ligadas ao crime: imobilizada diante da violência que torna crianças e 

adolescentes reféns ou vítimas, porém ativa e aliada, em troca de assistência e 

proteção. Ao mesmo tempo, evidenciam que a ausência do Estado no tocante às 

políticas públicas de segurança, educação e as específicas para crianças, 

adolescentes, idosos e mulheres fornece uma perigosa brecha para a formação e 

fortalecimento de um poder paralelo que se consolida e que ganha adeptos entre os 

próprios moradores: “Então, essas coisa assim... termina as pessoa ficando mais pro 

lado deles(...)” (R). 

Convém registrar que a violência a que é submetida  a comunidade provém de 

fontes antagônicas, no que diz respeito ao referencial da lei: de um lado, os 

envolvidos com o crime, de outro, a polícia. Raquel denuncia um “pacto” feito por 

crianças e adolescentes com pessoas ligadas ao mundo do crime. O descumprimento 

lhes custa, por vezes, a própria vida – seja no sentido real do termo, seja 

simbolicamente, ao ter delimitado seu direito de ir e vir: 

R Aí tem esses menino que fica aí, olhando se vem carro; em troca eles dão 

maconha, dá dinheiro, dá merenda, essas coisa assim – aí, isso aí tem horas 

que eles já ficam devendo, fuma demais, faz coisa assim demais. Aí eles pega aí 

já cobra. No dia que eles já ciente – pô, não quer pagar não, chama pra ali pro 

canto, a porrada come no centro,(...) dá porrada numa criança, às vez tá todo 

mole até, uma vez até ficaram fazendo pressão pra dá tiro no pé do menino, 

tinha uma base seus 15, 14 anos. 
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O exercício profissional levou-me a perceber o quanto essa violência é velada, 

no sentido de que todos a reconhecem, deparam-se com seus efeitos, mas parecem  

imobilizados diante dela.  Inicialmente, a dívida contraída por esses adolescentes os 

tornam de tal modo reféns daqueles ligados ao mundo do crime, que a prática 

infracional se apresenta como uma “alternativa” compulsória, diante da opção de 

viver – ou de simplesmente permanecer vivo. Levanto essa questão porque, 

paradoxalmente, suas famílias, não raro, procuram o Juizado ou Promotoria da 

Infância e Adolescência para solicitar a apreensão e privação de liberdade, ou a 

permanência de seus filhos nesta condição, como único meio que lhes resta de livrá-

los da morte sumária e silenciosa. Em segundo plano, as autoridades se sentem 

impotentes para intervir no tráfico de drogas, uma vez que não dispõem de provas 

materiais para atender às demandas familiares, restringidos que são pelo rigor da lei 

(ECA), ou mesmo pela posição da comunidade, de acordo com a percepção de 

Raquel: 

R (...) e os moradores aqui vê tudo, não tem uma cara assim de chegar, falar 

assim – oh, não faça isso não! (...) ninguém tem uma atitude de chegar assim, 

falar alguma coisa, ligar pra polícia, falar (...). 

Essa posição, longe da conotação de passividade sugerida por Raquel, na 

verdade encobre outra faceta da violência - a que emudece as testemunhas e termina 

por deixá-las “calejadas”, num processo de naturalização da violência. Gabriel 

descreve uma verdadeira via crucis percorrida por quem ousar contrariar a lei do 

silêncio: 

G [...] você não pode falar, se você fala apanha mais, se você for querer 

registrar uma queixa, esse policial vai correr atrás de você; registrou a queixa, 

aí ele perdeu a farda, ele vai correr atrás de você. Enquanto não pegar, não 

matar, ele não cansa, aí pega gente da família, aqui não é muito assim, mas se 

fazer qualquer besteira assim, for querer dar queixa, nem pense nisso, só se 

você morar em outro bairro, porque aqui já teve gente que já morreu,[...] 

Vale ressaltar que esta lei, embora não seja escrita, é ditada pelas duas 

instâncias de poder que convivem em paralelo – a que representa a ordem e a que se 

lhe sobrepõe através de códigos instituídos no cotidiano local. Nesta dimensão, tem 
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“um caráter prescritivo e obrigatório” (Cordeiro & Costa, 2004, p.91). Na verdade, a 

fragilidade da sociedade civil dos bairros populares é responsável por instituí-la, 

pressionada entre a desconfiança e o medo da polícia, de um lado, e pelo cuidado 

com a represália daquele a quem o testemunho prejudicou, de outro (Espinheira, 

2004).  

A violência oriunda da ação policial parece não poupar crianças, jovens ou 

idosos, conforme ilustram as cenas presenciadas por Raquel: 

R É você mesmo, venha cá! [policial] Aí o menino vem, na base de uns 9, 10 

anos. Levante a camisa aí... “Xô vê o batimento do coração (...) Rapaz, o que é 

isso, você tava fazendo o quê de errado, cê correu por quê?” O menino não 

tinha nem corrido... “Vira a mão pra eu cheirar...”  

R outro dia mesmo tinha uma criança aí na frente, um falou assim – ôxe, 

rapaz, não faça isso não - o outro falou – que nada, meteu-le bala, se a criança 

não se joga no chão... morre,(...). 

R Ham... tava ali na frente, aí parou o carro, revistou, como viu que não tinha 

nada, porque a gente pode falar uma coisa quando a gente tem como provar – 

realmente eu tenho como provar, porque Dona V. tava ali, todo mundo tava 

ali. Aí viu que não tinha nada, bateu e tudo, botou, como é que você vai 

prender uma pessoa, botar uma pessoa na mala, se você vê que não tem nada, 

com que argumento você prendeu a pessoa, entendeu? 

R (...) da outra vez, eu passei, um senhor, um velhinho (...) ele catava até as 

coisa no lixo, aí o policial passou, viu ele com o serrote na mão, “venha cá, 

rapaz, venha cá, o que você tá fazendo aí?”. Ele - nada, nada – pegou o braço 

assim pê, nas costa do senhor (...). 

Segundo Cordeiro e Costa (2004, p.91), essas práticas revelam regras inscritas 

neste território e se efetivam como exemplo de práticas mais gerais que “retratam a 

dinâmica de vida dos excluídos e a performance do aparato de segurança que temos”, 

numa lógica de marginalização que contraria os princípios de igualdade e dignidade, 

base de defesa dos direitos humanos. 

As fontes da violência, teoricamente antagônicas, revelam-se, portanto, faces 

da mesma moeda. Cordeiro e Costa (2004) enxergam essa atuação policial como um 
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desvio do aparato de segurança pública de suas funções protetivas e de garantia dos 

direitos, numa direção oposta, de instância geradora e apoiadora de formas brutais de 

violência. Espinheira (2004) acrescenta que, graças a essas “atitudes desviantes”, o 

sistema de segurança não consegue angariar a colaboração da sociedade. Ele chama a 

atenção para o choque da violência institucional com a violência instituída, relação 

que cria a “cultura da violência” (Espinheira, 2001, grifo do autor). O desabafo de 

Raquel comprova esse fato: 

R (...) eu olhava quando via uma polícia assim, eu olhava assim, eu sentia 

aquela raiva assim por dentro de mim, porque eu tinha o policial como 

agressor, como uma pessoa que agride a qualquer um, (...) 

Essa mesma percepção acerca da polícia como uma ameaça temida pela 

maioria, também foi expressa por outros moradores de periferia - do subúrbio 

ferroviário - participantes de uma pesquisa sobre a violência naquela área 

(Espinheira, 2004).  

Raquel pondera que a imagem do policial deve mudar perante a sociedade. Ele 

deve ser visto como agente proteção, não de ameaça:  

R (...) procurar ser amigo dos moradores, não ser inimigo, porque vendo uma 

cena dessa, ninguém vai dar crédito à Polícia, ninguém vai dar crédito, 

ninguém vai dar crédito, muito pelo contrário, vai começar a defender, apesar 

que é errado, vai começar a defender, acoitar, não sei quê, coisas que eu até 

acho errado, mas... a própria Polícia termina fazendo com que isso aconteça, 

porque em vez de bater, se eles quiser, muitos até pergunta, mas pergunta já na 

violência – bora, fale quem foi(...). 

Como se não bastassem essas atuações acintosas, Espinheira (2004, grifos do 

autor) destaca a ação de alguns policiais contratados “nos bastidores” a serviço de 

“cidadãos de bem”, sobretudo comerciantes de bairros periféricos, que agem como 

justiceiros, e são responsáveis por cerca de 60% dos assassinatos de jovens 

“reincidentes da justiça”, supostos marginais ou simplesmente marginais em 

potencial, por carregarem determinados atributos. Este autor ressalta a inversão que 

aí se opera do princípio jurídico in dúbio pro réu, na assertiva “em caso de suspeita, 

atire primeiro... em lugares vitais – tórax e cabeça” (Espinheira, 2004, p.46).  
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Em contrapartida, grupos criminosos se organizam e se estruturam como 

entidades cujo poder se materializa e se especializa com vistas à preservação de 

indivíduos e de grupos ligados ao tráfico de drogas (Espinheira, 2001). Assim, o 

descompasso entre uma ação profundamente distorcida, corrompida e ineficaz do 

Estado na esfera da segurança pública de um lado, e o crescente fortalecimento e 

organização do crime, ampliando e diversificando suas práticas, de outro, culmina, 

conforme esse autor, num processo de banalização da violência por parte dessas duas 

instâncias, gerando permanente insegurança, medo e angústia na comunidade. 

Apesar disso, às vezes o medo de represálias a possíveis reações imobiliza a 

comunidade que, acuada, não tem outra alternativa, senão incorporar a violência à 

rotina do bairro, como demonstram estas duas situações descritas por Gabriel: 

G Tiroteio, a gente se acostumou já, fica dentro de casa, não sai cedo, demora 

muito pra sair, não fica muito na rua (...) 

G (...) a gente tá sentado, a gente joga bola, aí o policial pega a trave quebra, 

joga a bola atrás do muro, aí vem os outros querem brincar junto, a gente 

sabendo que se a gente for brincar com eles e o policial olhar para a cara 

deles brincando com a gente, vai dizer que a gente também é... do meio. A 

gente pega tenta se afastar, aí vai, vai brincando aí pega, acaba. Aí se 

acostuma, aí acostumou. 

As cenas eram relatadas com tamanha naturalidade e realismo que não podia 

acreditar que aquilo acontecia “de verdade”, num bairro com tal localização. Preferia 

achar que tudo não passava de cenas de um filme, cenas caricaturais e 

sensacionalistas da violência urbana. Entretanto, sabia que não podia colocá-las em 

suspeição, na medida em que emolduravam a cruel realidade que pude testemunhar 

algumas vezes, como psicóloga atuando na área. 

Ainda nesse lugar, pude ser continente aos desabafos da comunidade sobre 

práticas que se vulgarizavam naquele espaço. Para uma catadora de resíduos sólidos, 

já não é surpresa a invasão das casas por jovens armados envolvidos com tráfico ou 

outros atos ilegais, em fuga da polícia. Nesses momentos, os moradores ficam 

duplamente vulneráveis: sujeitos à reação dos envolvidos, caso os entregue à Polícia; 

acusados por ela de serem cúmplices, caso silenciem. Uma líder comunitária relata 
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uma “batida” durante um final de semana, em novembro de 2006, em que policiais 

chegaram atirando aleatoriamente e, em seguida, abordaram uma moradora que 

vendia acarajé no local, com os filhos pequenos em sua companhia, a respeito da 

existência de drogas em seu tabuleiro. Não satisfeitos com o insucesso da busca, 

reviraram o tabuleiro e inutilizaram seus produtos. Para completar a ação, a viatura 

passou várias vezes pelo local, anunciando em tom de ameaça, por um megafone, 

que iria permanecer em diligência durante toda a noite. Mais recentemente 

(novembro/dezembro 2006), contam os moradores, tem trafegado com certa 

freqüência pela região um carro preto com homens encapuzados, atirando a esmo.  

Os relatos aqui reunidos fizeram ressoar em mim ecos da letra da música “o 

Haiti, é aqui...”18, levando-me a fazer um paralelo entre  esse clima cotidiano de 

guerra, numa arena sempre prestes a explodir, como Gabriel expressou em sua 

metáfora, e a realidade que serviu de inspiração aos compositores da música. Sem 

qualquer intenção de proselitismo, chega a ser surreal a cena da execução sumária de 

um jovem pela polícia, no campo de futebol, depois de arrancá-lo de sua própria 

casa, cena essa assistida da janela por moradores do apartamento de um dos arranha-

céus vizinhos19. 

Para além de meras representações de violência que povoam o imaginário 

social sobre a realidade das periferias urbanas, essas situações efetivamente retratam 

as violações de direitos às quais estão expostos os moradores da Nova República.  

Os dados até aqui apresentados vão ao encontro da opinião de Mesquita Neto 

(2001, p.34) de que o controle da criminalidade e da violência, em contraposição ao 

que pensam os conservadores, não é uma mera questão de “expansão da autoridade e 

poder da polícia e, se necessário, das forças armadas para manter ordem e lei”. 

Reforçando essa opinião, estudo20 citado pelo mesmo autor indica que “Todos os 

investimentos em segurança pública e privada e o aumento do encarceramento não 

produziram uma diminuição da violência na sociedade brasileira”, comparativamente 

entre os anos de 1985 e 1995 (Mesquita Neto, 2001, p. 33).  

                                                
18 Trecho da música “Haiti”, de autoria de Caetano Veloso e Gilberto Gil 
19 Relato de uma professora de escola pública da Região, moradora da Pituba, num prédio vizinho à 
comunidade. 
20 “Aumento da Violência faz setor privado gastar mais que Estado”, em Valor, 4 de julho de 2000. 



 86 

Dados vivos, atores em movimento, cenas presenciadas e/ou vivenciadas pelos 

adolescentes retratam uma extrapolação da autoridade e do poder dos representantes 

da Lei que, distantes de qualquer efetividade na contenção dos índices em discussão, 

desafiam e colocam em risco a manutenção do Estado de Direito, em uma sociedade 

que se autodenomina democrática. Esta afirmação se sustenta no conceito de Direito 

que abrange, além do componente normativo, o caráter coercitivo e admite a 

centralização e monopólio dos meios coercitivos pelo Estado como precondição à 

existência do Estado de Direito (Vieira, 2001). 

Esse autor enfatiza que a constituição de um Estado de Direito traz em sua base 

o princípio da reciprocidade, do respeito aos direitos generalizados entre os cidadãos, 

a quem se reconhece o status de sujeitos de direitos, assegurada a proteção da sua 

dignidade no convívio social e com o próprio Estado, também este submetido àquele 

princípio. Entretanto, a ação policial, enquanto presença do Estado naquela 

comunidade, acusa sua brutal violação, como Raquel demonstra apreender de modo 

tão transparente, através desse depoimento:  

R (...) já os policial... vagabunda... como é que chama uma mãe de família, 

uma senhora, de vagabunda?(...) Em vez de perguntar de uma forma normal, 

gentil, já vai agredindo a pessoa verbalmente, em palavras, não sei quê, não 

tem nem como uma pessoa querer ajudar uma pessoa assim. Isso é anti-lógico, 

uma pessoa não vai tratar bem uma pessoa que tá te maltratando, é por isso 

que a população termina até se achegando mais, das [....] erradas, na minha 

opinião é isso. 

O que se descortina a partir da análise dos relatos desses dois adolescentes é 

uma comunidade vitimizada pelos reflexos de uma profunda desigualdade. Numa 

sociedade hierarquizada, movida pela lógica de mercado imposta pelo modelo 

neoliberal, trata-se de uma comunidade constituída pelos “indivíduos de segunda 

classe” (Vieira, 200), a quem se confere o status de consumidores falhos (Bauman, 

1998, grifo do autor) - aqueles que apenas de modo insatisfatório conseguem acessar 

os bens de consumo e que, por isso, não alcançam a condição de cidadãos plenos 

(Vieira, 2001).  
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Nesse contexto, o princípio da reciprocidade se perde no abismo entre os 

indivíduos da segunda classe, sistematicamente prejudicados e descrentes do respeito 

aos seus direitos, e o grupo de privilegiados, que se coloca acima dos controles 

sociais (Vieira, 2001). Esse autor esclarece que a relação do Estado com os dois 

grupos se dá de forma diametralmente distinta na aplicação dos mecanismos formais 

de controle social, através da ação institucional das polícias: truculento e arbitrário 

com o primeiro, que se coloca numa posição inferior, doce e cordial com o segundo, 

que se posiciona acima dos rigores da lei. 

 

5.2 O Risco 

 

                                                          “Ninguém foge de perigo não, sabe ?(...) 

Perigo é em qualquer lugar” 

 

 

As palavras da adolescente servem de epígrafe a este capítulo por sugerirem a 

universalidade do risco, sua presença constante, como a prenunciar o postulado de 

Beck (1992) de uma sociedade globalizada de risco (Castiel, [2006?]). Ainda citando 

Beck, esse autor afirma que no contexto capitalista avançado desta sociedade se 

destacam os riscos de acidentes (hazards) tecnológicos de caráter coletivo, 

resultantes da modernização, enquanto subsistem os riscos da pobreza nas sociedades 

da escassez no Terceiro Mundo e nos bolsões de pobreza do mundo industrializado.  

Aqui, discutirei o risco no “espaço de vida” (Spink, 2000) compreendido como 

o contexto desta pesquisa, conforme caracterizado no capítulo anterior. Portanto, as 

razões que levaram Raquel àquela afirmativa são de natureza completamente diversa 

das que motivaram o cientista social a apresentar sua compreensão sobre uma 

sociedade onde o risco é generalizado. Enquanto o cientista observa, estuda, 

pesquisa, disseca o fenômeno, a adolescente o vivencia, dando-lhe objetividade. O 

risco é concreto, de existência real, conforme comprova o relato a seguir:  

R (...) eu tinha 10, 11 anos, ia vindo do colégio, aí vim pra casa, aí o policial 

me parou – “volta pra escola agora, ingraça” – eu olhei pra cara dele, falei – 
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não vou voltar, não. Ele com aquela arma, acho que fuzil, né? Bem grande, 

botou nim minha cara – “volte agora” – eu não vou voltar, não, depois eu vi 

aquilo – a inocência – eu não vou ir voltar, não, eu vou prá casa. “Volte 

agora, ou você quer tomar essa aqui na cara?” Aí eu olhei assim, me assustei, 

aí fui pra escola, fiquei lá... 

Esse episódio demonstra com que intensidade a ação policial covarde e violenta 

se constitui um fator de risco à “condição peculiar da criança e do adolescente como 

pessoas em desenvolvimento” (ECA Art.6). Mesmo admitindo que o policial visava 

proteger a criança de um risco mais grave, ainda assim caberia questionar a forma 

como um representante da Lei deveria exercer seu papel de guardião da segurança 

pública, uma vez que sua conduta evidenciava a ausência de uma linha divisória 

entre ele e o crime. 

A violência policial emerge como fator de risco também no discurso de 

Gabriel, ao descrever uma intervenção policial exibicionista, demonstrativa da 

exacerbação de autoridade, durante um dos raros momentos de lazer e descontração 

acessíveis àqueles jovens: 

G (...) a gente tá sentado, a gente joga bola, aí o policial pega a trave quebra, 

joga a bola atrás do muro, aí vem os outros querem brincar junto, a gente 

sabendo que se a gente for brincar com eles e o policial olhar para a cara 

deles brincando com a gente, vai dizer que a gente também é... do meio. A 

gente pega tenta se afastar, aí vai, vai brincando aí pega, acaba. Aí se 

acostuma, aí acostumou. 

Mesmo o lazer é atravessado por um duplo risco – da violência policial pelo 

abuso de poder ou pela possibilidade de confundir aqueles meninos com os “do 

meio”, ou seja, com os envolvidos com práticas ilícitas, já visados pela polícia; e da 

ameaça velada desses “do meio”, caso sejam excluídos da brincadeira. À primeira 

vista, esta realidade me chama a atenção sobre o brincar na rua enquanto forma de 

organização que não se baseia na supervisão de adultos ou em regras válidas em 

ambientes internos (Bichara, 2006). No contexto descrito por Gabriel, a brincadeira 

parece submeter-se a contingências distintas daquelas previstas pela literatura, mas 

presentes de forma marcante neste ambiente, e internalizadas pelos adolescentes. O 

espaço lúdico da rua, aparentemente livre e aberto, tem sua utilização limitada e 
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regida por regras de outra ordem: a ação policial e as normas dos adolescentes 

ligados ao tráfico. 

Os discursos dos adolescentes revelam uma íntima relação entre risco e 

vulnerabilidade. Numa perspectiva desenvolvimentista contemporânea, as 

adversidades não estão isoladas nem são independentes, mas fazem parte do contexto 

social (Sapienza & Pedromônico, 2005), sujeitas que estão às influências do 

macrossistema (Bronfenbrenner, 1996). Dito de outro modo, a vulnerabilidade 

implica um processo interativo entre contextos sociais onde vive o adolescente e um 

conjunto de fatores básicos que, quando presentes, colocam o indivíduo em risco de 

resultados negativos (Blum et al., 2002). Por outro lado, chamam atenção 

características que assumem maior relevância do que a exposição a um único risco 

severo (Engle et al., 1996) tendo em vista o acúmulo de fatores e a extensão do 

tempo de exposição.  

Dentre esses fatores, Raquel e Gabriel indicam o grupo de pares como meio de 

exposição ao risco do uso de drogas, podendo este risco estar presente tanto na rua, 

quanto no espaço escolar       

R (...) você tando na rua, no meio de amizade, porque em meio de cem, cê tira 

dois ou um jovem nessa rua aqui que não use drogas, entendeu? 

G Teve um menino lá na escola (...) amigo, broder meu, (...) eu sei que eles 

fazem coisa errada. Não me chamam não, mas eu já vi fazendo... Aí se fosse 

uma mente fraca, eh, ele faz, deve ser bom, eh vai eu lá também fazer, aí eu 

não tenho essa mente não. Teve um que eu acho que ele, se eu não me engano 

tava bêbado, eu acho... foi o único que chegou a insinuar uma besteira dessa, 

ele falou – eh, vamos lá! É, cê é doido... vou não, dava até risada, vá sozinho, 

você quer morrer, morra só. 

R Na escola, minhas amiga, algumas amiga minha, tipo assim - ah, a gente vai 

fazer agora, rapaz, ninguém vai saber não, não sei quê(...). 

Assim, os relatos incluem a escola como espaço de risco, não apenas por 

facilitar o encontro e o convite do grupo de pares para a experimentação de drogas, 

mas, por tornar-se palco de práticas infracionais com intenções violentas, que 

potencializam a vulnerabilidade à qual estão expostos os que a freqüentam: 



 90 

G (...) nas outra escola que eu entrei aí... é gente entrando com arma, gente 

botando bomba, bombas daquelas de um real embaixo das pia você vai lavar o 

rosto explode e sempre quem leva a culpa, quem mora aqui embaixo, eles 

reclama com a gente... Nessa última escola não, mas no Teodoro Sampaio, que 

eu estudei já teve, Dionísio já teve, sempre que eu pagava, os outro riscava as 

parede com aquela tintura de carro e prego, assim já via logo de outras 

pessoas que era daqui também, ele só vem nos que não tem nada a  ver vixe 

(...) o Dionísio, que é bagunça, gente fumando atrás das porta,(...). 

Conforme o discurso de Gabriel indica, a instituição escolar se coloca de forma 

ambígua nesse palco de conflitos em que se transforma a comunidade: um espaço de 

proteção para os que já se encontram em seu interior, ou um espaço fechado para os 

de fora que nela buscam abrigo do fogo cruzado. Quando ocorre um episódio de 

tiroteio na comunidade, a escola serve de abrigo àqueles que já estavam lá, enquanto 

os que estão na rua e solicitam entrar, são impedidos: 

G (...) você não pode chegar numa escola dessa aí e pedir pra beber uma água, 

aí você não pode sair [parece que Gabriel quis dizer entrar], aí eles falam, você 

tá do lado de fora, eles falam fique aí mesmo, é você ficar de fora, começa a 

zuadeira, brá, brá, brá, tiro pra lá, tiro pra cá, você entra, pra entrar bate lá, o 

vigia não, aí mesmo, não sei quê lá, se for pra isso você fica na rua estilo puro 

cê fica lá no maior pânico tem que correr pra lá. 

Esses depoimentos suscitam uma séria discussão sobre o papel da escola como 

agente de socialização e instrumento de representação da cultura hegemônica. Em 

tempos de políticas neoliberais, essa instituição se distancia da antiga imagem de um 

ambiente acolhedor, prolongamento do lar - “a segunda casa” - para cumprir o papel 

de espaço de reprodução da nova desigualdade, marcado por sociabilidades distintas 

e desiguais (Peregrino, 2003).  

Contrariamente ao movimento de superlotação, verificado por esta autora, em 

escolas que abrigam as classes populares do Rio de Janeiro, no Beco da Cultura, uma 

rua sem saída assim denominada por concentrar cinco escolas entre municipais e 

estaduais, situado no Nordeste de Amaralina, ocorreu o esvaziamento de algumas 

escolas da rede estadual. Em uma delas, fechada por falta de alunos, funciona o 

Programa Viva Nordeste. Outras duas tiveram as turmas diurnas do ensino 
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fundamental conjugadas, para evitar resultado similar. Para Blum et al. (2002), o 

engajamento ao ambiente escolar protege o adolescente de perigos, por isso propõem 

um modelo no qual o grau dessa proteção é determinado, em parte, pelo ambiente 

escolar. Esses autores citam, como reforço, o estudo de McNeely et al.(2001) 

segundo o qual  o engajamento do aluno está diretamente relacionado ao clima 

gerado pela condução da classe. A partir desse pressuposto, os pesquisadores 

levantaram duas hipóteses: 1) a de que esse clima exerce um efeito direto sobre o 

comportamento de risco à saúde, independente do engajamento do aluno à escola; 2) 

a natureza do processo direto de proteção depende do nível da variável ambiente 

escolar, ou seja, o impacto dos atributos individuais é condicionado pelo contexto no 

qual eles operam. Concluiram que a interação entre uma boa condução de classe e o 

elevado engajamento deve ser percebida como um mecanismo de proteção altamente 

potente. A questão se volta, então, para a qualidade do ambiente das escolas como 

contexto de desenvolvimento, incluindo não apenas instalações físicas e 

equipamentos, mas, sobretudo, as relações que ali se estabelecem entre seus 

diferentes atores e desses com a comunidade. Além disso, é necessário identificar a 

natureza do suporte oferecido pelos adultos que nela trabalham.   

Como técnica do Programa Viva Nordeste, tive oportunidade de constatar a 

situação de uma dessas escolas: desaparelhada, descuidada, submetida a uma direção 

impotente e medrosa, com funcionários e professores desmotivados e descrentes do 

potencial dos alunos. Esses, por sua vez, eram rotulados de vagabundos, 

maconheiros, delinqüentes, acusados de que “não querem nada” e de que “não têm 

jeito”. Todo esse quadro contribui, indubitavelmente, para o afastamento dos 

próprios professores, conforme Gabriel declara no seu depoimento:  

G (...) aí em cima na Teodoro, (...) aí os professores começa a distribuir pra 

escola. Aí fala assim – sobrou vaga pra tal escola, e pra Teodoro Sampaio em 

Santa Cruz, os professores só quer saber de ir pra as outras escolas, não quer 

escola daqui certa... o que veio,  foi obrigado a vim. Ôxe, tudo com medo de 

querer vim ensinar aí.  

O estigma de “lugar perigoso”, alimentado pelos riscos da violência, afeta 

alunos e professores: os primeiros, marcados por aqueles rótulos e prejudicados pela 

indisponibilidade dos professores; os segundos, amedrontados por situações 
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vivenciadas no próprio espaço escolar ou no cotidiano da comunidade, como pude 

constatar ao longo dos depoimentos dos adolescentes. Aliado a esses riscos, existe o 

medo, imposto pela territorialização, que repercute tanto no funcionamento da escola 

como na freqüência dos alunos às aulas. Por um lado, há limitação das oportunidades 

de desenvolvimento de crianças e adolescentes, cujo processo de “escolha” fica 

restringido pelas possibilidades de deslocamento. Por outro, os mecanismos de 

controle social da instituição são anulados pelo poder emudecedor das represálias, 

como relata Gabriel:  

G Ficava todo mundo com medo, que no Dionísio é uma área que é contra a 

área daqui. A área do Dionísio lá na frente é contra essa área daqui e ninguém 

daqui podia tentar fazer nada, indo lá na Diretoria reclamar, nem de lá 

também, porque se soubesse que os daqui estuda lá eles ia chegar ia querer 

bater, fazer isso e aquilo, dizendo que mora no lado daqui e foi estudar lá... aí 

tem esse tumulto, a Diretoria fala isso e aquilo, aí engana, fica com medo, aí 

termina não fazendo nada, fica do mesmo jeito. 

Gabriel aponta a droga como outro risco que se expande na comunidade e 

ultrapassa os muros da escola: 

G Aí tem gente que fumava maconha atrás da escola, ficava assoprando dentro 

das salas, todo mundo ficava mal, era guerra de merenda, que vinha outro de 

outra rua, de outras escola e merendava lá, aí entrava, deixava, ele chegava 

e... começava a cuspir a merenda nos outro... 

G Eles não entravam, eles pulavam, o vigia não abria o portão, eles chegavam 

por cima do telhado, chegava lá encima do telhado e começava, e daqui há 

pouco começava a soprar, aí saía, a fumaça entrava – era os menino da rua 

mesmo, de outros bairro, de outras escolas que vinham; quando não era, era o 

quê, antigamente que  era os hip hop, os cara que curtia o hip hop, que 

pichava(...) 

Além de ter conquistado o ambiente escolar, as drogas invadiram o espaço 

privado das pessoas - suas residências – provocando desconforto e incômodo, como 

demonstra o depoimento de Raquel: 

R (...) tem hora que a pessoa tá dentro de casa, baixa aquela fumaça, se você 

não gosta de sentir o fedor, porque eu acho um fedor horrível, mas só que você 
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tem que participar de uma coisa que você não gosta, e eu acho que todo mundo 

tem o direito de viver do jeito que gosta, de respirar o ar puro (..). 

Desses relatos é possível deduzir que a força que essas ameaças exercem sobre 

a comunidade e sobre os gestores de escolas, resultando em atitudes de adaptação e 

banalização, não advém da droga em si, mas do tráfico que, por sua vez, nutre a 

violência – uma violência que invade a vida das pessoas, destruindo-as, fragilizando-

as em sua dignidade, mantendo-as reféns “em liberdade”. 

         R (...) uma vez eu tava aí no portão, aí me pediu, acho que foi água gelada, eu 

disse que não tinha, porque aqui não tem geladeira, logicamente, me pediu aí eu 

disse não tem, aí falou assim – ah, ta na crocodila, tá crocodilando, tipo assim como 

se eu não quisesse dar, como se eu tivesse e não quisesse dar, aí falou assim – aí, 

depois quando der um tiro na boca, fica aí. 

        G (...) a gente que é homem principalmente, se for passar os cara olha pra você 

assim, parece que vai lhe matar, ou com raiva, sei lá... passa, a gente tem que ficar 

nessa aí... (...) N. mesmo, ele tem medo de passar, ele vai, a gente pode, a gente vai 

ficar se confiando numa pessoa que a gente nunca viu, nem sabe se existe, passar vê 

você assim, não te conhece, mexe, querer te bater, se bater vai ter briga, e violência 

só gera violência, gera coisas piores. 

Pude constatar esse fato através do relato de uma moradora que se dirigiu à 

Associação de Moradores buscando informação sobre uma casa de “recuperação” 

para seu filho. Encontrava-me com o presidente no local, após a reunião com os 

catadores de resíduos sólidos, de modo que pude prestar alguns esclarecimentos e 

orientações. Ela nos contou que seu filho fora aliciado ao uso de drogas na escola, 

aos sete anos de idade, tornando-se dependente. Afirmou que, gradativamente, 

“eles”21 foram tomando conta da casa, tendo livre acesso, de tal modo que seu 

marido abandonou a família e ela “trocou” sua casa por um barraco de madeirite, 

para “ter sossego”. Atualmente, o garoto está com dez anos, não freqüenta escola e 

usa maconha, crack e cocaína. O presidente da Associação de Moradores reconheceu 

na foto da carteira de identidade apresentada pela mãe, o garoto que permanecia a 

noite toda armado, em estado de alerta, para avisar aos traficantes sobre qualquer 

aproximação da polícia. Ele afirma que atualmente, apesar de sua estrutura física 

                                                
21 Referindo-se aos traficantes 
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franzina, o adolescente exerce autoridade sobre os demais da sua faixa etária e, 

quando chamado a “resolver” conflitos entre eles, “bate em todo mundo”.  

É consenso na literatura que a exposição aos fatores de risco oferece prejuízos 

ao desenvolvimento. Esses efeitos nocivos se concentram principalmente no 

comportamento, já que os riscos psicossociais, quando associados, tendem a modelar 

o repertório infantil de problemas comportamentais e emocionais (Sapienza & 

Pedromônico, 2005). Engle et al. (1996) constatam que a exposição à violência da 

guerra ou mesmo da comunidade, como ocorreu no caso citado acima, está associada 

a desordens psicológicas e a problemas de comportamento. Raquel, em seu relato, 

considera a influência do ambiente social no desenvolvimento das crianças: 

R Eh, pode ser de primeira dificuldade assim de criação, porque é um pouco 

difícil, porque você não pode deixar solto, mas também você não quer prender, 

então fica um pouco complicado(...) pra você criar um filho pra no futuro não 

dá pra marginal,(...) então fica um pouco difícil porque num lugar que tem 

muita gente assim fica difícil você tentar não se misturar com aquilo(...) 

O que aqui está em jogo não é apenas considerar esse ambiente como contexto 

de desenvolvimento, mas sim questionar a natureza do desenvolvimento que ele 

possibilita. De acordo com a perspectiva ecológica de Bronfenbrenner, deve-se 

pensar em desenvolvimento como processo que não ocorre independentemente do 

ambiente, mas resulta de uma construção que se dá pela contínua interação entre 

indivíduo e ambiente, em seus níveis micro, meso e macro. Tal perspectiva 

pressupõe a influência de um enorme conjunto de fatores e processos que promovem 

ou circunscrevem essa construção, demarcada por um alto grau de imprevisibilidade 

(Lordelo & Carvalho, 2002).  

Raquel, em seu depoimento, destaca a influência da vizinhança na criação dos 

filhos. Sua preocupação é pertinente, porquanto as interações de crianças menores 

são mais circunscritas do que as experiências extrafamiliares das mais velhas, que 

escapam ao monitoramento integral dos pais.  

Em contrapartida, Brooks-Gunn (1995) enfatiza que os recursos disponíveis 

e/ou utilizados pela família podem afetar profundamente a vida das crianças e de 

seus pais, através de alguns mecanismos. Dentre eles, esta pesquisadora destaca os 

recursos da vizinhança, que incluem bibliotecas, centros comunitários, cuidado 
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infantil de alta qualidade e parques acessíveis, bem conservados e seguros para as 

famílias; e os sistemas de socialização coletiva, que se baseiam na premissa de que 

normas, sanções e reciprocidade são benéficas não só ao crescimento da criança, bem 

como ao comportamento parental. Segundo ela, comunidades caracterizadas por 

poucos adultos empregados, muitas mães solteiras, poucas oportunidades de emprego 

e grande contingente de pessoas pobres definem um baixo grau de socialização 

coletiva. Nestas comunidades, esclarece, as normas e sanções não estão em operação 

e a organização familiar, a auto-eficácia da rotina parental e a orientação para o 

futuro se apresentam deficientes.  

Se, por um lado, identifico a comunidade estudada como pertencendo a esse 

grupo e reconheço que os fatores apresentados apontam para um desenvolvimento 

limitado, empobrecido, que pode resultar em comportamentos considerados como 

socialmente inadequados, por outro, é preciso levar em conta que o caráter 

eminentemente imprevisível do desenvolvimento possibilita múltiplas alternativas de 

percursos para a pessoa em desenvolvimento. 

Aliás, a imprevisibilidade é uma marca da pós-modernidade, que dissolve a 

idéia de que podemos traçar nosso roteiro e seu desfecho a partir de um passado 

supostamente definitivo (Giddens, 1991). Nesta sociedade, atravessada pelo risco 

como entidade probabilística (Castiel, [2006?]), “não é mais o risco, mas a 

imprevisibilidade, a imponderabilidade e a complexidade que marcam nossas 

experiências cotidianas” (Spink, 2001, p.1287).  

O risco que a violência proporciona permeia a existência desta comunidade, 

ferindo sua auto-estima, afunilando ou frustrando suas perspectivas, reduzindo sua 

expectativa de vida:  

G (...) que se for se basear nessa violência aí... cê vai descer também. Vai ficar 

mais baixo do que já é; cê já tendo dificuldade de emprego, de igualdade, com 

essa violência, hum.... Sem a violência já é um esforço a menos, com ela já fica 

mais difícil ainda de você tentar se esforçar pra subir e crescer na vida, ser o 

que você quer, o que é bom. (...) você tem menos chance de chegar até a idade 

que você queria vivo, de você ter um emprego, você ser um empresário, um 

jogador de futebol, aí afeta... Você tem até medo de sair na rua – será que eu 
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vou chegar até 17, até 18 anos, até 20? Eu mesmo, sem me misturar com nada, 

cê fica pensando assim – será que vai? 

Portanto, parece que a imprevisibilidade é a característica mais marcante desse 

risco no contexto pesquisado, posto que submete sua população a viver em estado de 

tensão constante e permanente.  

G (...) tem um dia que você tá andando aí tem polícia de um lado, bota todo 

mundo corre, entra todo mundo, aí tem um dia que fica na rua, acabou que é 

os próprios da área que começa a dar tiro, fazer zuada, a querer tomar coisa 

dos outro, é um [?]. Agora tem dia que tá calmo. 

Essa instabilidade do ambiente gera um clima de incerteza da própria vida, 

fragilizada em sua essência de busca incessante por objetivos. Afinal, vale a pena 

fazer planos e projetos quando as condições adversas, favoráveis à fugacidade, 

tornam a vida tão efêmera?  

Desse modo, fica claro que a universalidade do risco na sociedade globalizada 

não afeta a todos com a mesma intensidade, com a mesma freqüência e da mesma 

forma. Com efeito, Espinheira (2005) ressalta a classe social e o local de moradia 

como fatores referentes às condições estruturais que estabelecem essa distinção. Diz 

Raquel sobre isso: 

R (...) porque a maioria dos policial hoje em dia, pelo menos aqui, na Pituba 

eu sei que não é assim, mas aqui é assim, não respeita ninguém (...) 

R (...) a moça foi reclamar – venha cá, você tem mandato, não é mandato, o 

nome? Eles [referindo-se aos policiais] - mandato é isso aqui, oh, sua 

vagabunda – deu um tapa no rosto da moça, mãe de família e tudo (...) mas ele, 

no caso, pensa que aqui é invasão, não respeita, entendeu? 

Outra maneira de observar essa distinção são as estatísticas de extermínio de 

jovens pobres predominantemente pretos e pardos, moradores de periferia, jovens na 

faixa etária entre 18 e 29 anos. Muitos deles também se encontram nas prisões e são 

inúmeros os casos de adolescentes entre aqueles privados de liberdade (Coimbra & 

Nascimento, 2003). Como essas autoras enfatizam, de acordo com a lógica de 

mercado vigente no neoliberalismo, esses jovens tornam-se supérfluos, portanto 

autênticos candidatos ao extermínio. 
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Além desses fatores, esses jovens são atingidos por outros, situados em nível do 

macrossistema, imbricados às variáveis de ordem política e cultural que determinam 

diferenças na expressão do risco, imposto pela violência às camadas populares. 

Assim como o mesossistema do ambiente pesquisado oferece fatores de risco como 

viver numa vizinhança de alto nível de criminalidade ou que sofre pela violência 

policial, ou ainda freqüentar escolas inadequadas (Engle et al., 1996), conforme foi 

exemplificado em vários relatos anteriores, também o microssistema doméstico pode 

expor o adolescente a alguns riscos, conforme demonstra a vivência de Raquel: 

R (...) um dia a gente ficou na porta de casa, pô, o dia todo esperando meu pai, 

minha mãe chegar, nenhum dos dois chegou, a gente com fome, aí a vizinha 

que deu manga verde pra gente chupar. 

As “ausências”22 reincidentes e prolongadas da mãe também marcam o 

microsssistema doméstico, como sublinha Gabriel 

G Pô, tem um bom tempão... Que tinha um tempo que eu tava... praticamente 

depois que meu pai morreu eu sempre morei sem ela... Estava aí, só que ela 

estava aí de passagem... Ela vinha aí em vez pra fazer uma comida pra mim, ou 

quando tinha roupa assim que eu não lavava, aí se saía de novo no outro dia. 

Aí demorava um mês, dois mês, aparecia de novo, fazia a mesma coisa, depois 

saia [explicando-me a presença da mãe, no dia em que nos conhecemos] Tem... 

um tempão que ela não vem. Quando vem é pra - eh, você só anda atrás de 

mulher, falando que eu só dou trabalho. Eu não ligo mais não, deixa lá. 

Esta situação foi uma constante até a fase final da pesquisa. Na conversa 

informal com o adolescente, percebi que ele não reconhece a ausência da mãe como 

abandono, não sente rancor, inclusive opõe-se veementemente ao desejo de seu 

irmão de denunciá-la ao Conselho Tutelar. Ao contrário, encara com naturalidade 

essa situação. 

G Acho que ela deve ser feliz, tem mais é que se divertir, já criou tanto filho, 

criar marmanjo?! Olha meu tamanho! Ela não esquece, de vez em quando 

manda eu lá encima, me dá três reais para o lanche, ou comida. 

Gabriel declara que morar sozinho “tem suas vantagens”: se “espalha” na 

cama e tem liberdade para assistir o que quiser na TV. Sobre a mãe, diz que sente 
                                                
22 Utilizo o termo entre aspas porque as prolongadas ausências da mãe de Gabriel me parece tratar-se 
de um abandono. 
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falta “da pessoa dela, não do que ela faz”, que passa um mês sem vê-la, mas quando 

se encontram “é a mesma coisa, as brincadeiras...”. A condição de morar sozinho é, 

em si mesma, uma exposição a outros riscos: faz as refeições na casa do irmão, 

“quando tem”; as irmãs que residem nas redondezas também têm dificuldades e ele 

não se sente à vontade de importuná-las com freqüência, de modo que às vezes fica 

sem se alimentar, entregue à generosidade (sorte) de algum amigo ou algum vizinho 

que lhe ofereça algo. Tem se “virado” fazendo biscates (construção civil, capinação 

de terreno, etc...) ou vendendo mangas que colhe no Parque da Cidade. Queixa-se do 

avô que não lhe pagou por um serviço, alegando serem parentes. Passou a estudar à 

noite para ter maior disponibilidade para fazer biscates ou para assumir algum 

emprego fixo. As diversas vezes que o procurei, não o encontrei em casa, nem nos 

arredores. Sua cunhada informou que ele passava o tempo ocioso no “videogame” e 

que não estava cuidando do barraco onde morava, nem de seus pertences, razão pela 

qual exalava um odor tão desagradável que seu marido teve que chamar atenção dele 

pela absoluta falta de higiene.  

Parece surpreendente que, apesar de tudo, ele acredite que a mãe não o visita 

com mais freqüência por impedimento do companheiro, minimizando o abandono e, 

em conseqüência, os riscos que essa condição acarreta para sua vida. Gabriel ainda 

passou por outras experiências que lhe causaram muito sofrimento, como a perda do 

pai e a decepção com a escolha sexual feita pela mãe23, mas não se deixou arrasar. 

Penso que esse jeito de lidar com tais situações, sem rancor, sem retaliação ou 

revolta, faz parte de sua estratégia resiliente. Afinal, a resiliência “É uma estratégia 

de luta contra a infelicidade que permite obter prazer em viver, apesar do murmúrio 

dos fantasmas no fundo da memória” (Cyrulnik, 2005, p. 6).  

Esse conjunto integrado de fatores, fortemente influenciado pelo contexto em 

que se apresenta, configura uma situação de vulnerabilidade (Blum et al., 2002) 

agravada pela ausência do suporte familiar. No caso de Gabriel, a situação é 

agravada, de forma mais acentuada, pela ausência da mãe. O acúmulo de fatores ou a 

extensão do tempo de exposição tornam-se mais importantes do que a exposição a 

um único risco severo (Engle et al., 1996). Segundo Rutter (1985), no campo da 

                                                
23 Refiro-me ao relato do adolescente, no sentido de ter descoberto, juntamente com seu pai, que a 
mãe tinha relações homossexuais. 
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depressão que se segue a eventos agudos, as pesquisas sobre fatores de 

vulnerabilidade que aumentam a susceptibilidade a estressores indicam que a 

presença ou ausência de suportes sociais constituem a principal variável de interesse, 

em seus efeitos de interação com as diferenças individuais.  

No contexto desta pesquisa, os relatos dos adolescentes e de moradores 

demonstram que os riscos são vários e se acumulam nas três dimensões do ambiente. 

Dentre os riscos vivenciados pela comunidade, destaca-se a violência urbana. 

Enquanto complexo orgânico de práticas que se organizam como uma ordem 

instituída (L. A. M. Silva, 2004), ela se funde ao cotidiano da comunidade, forjando 

o que este autor denomina sociabilidade violenta, caracterizada pelo uso da força 

como princípio de regulação das relações sociais. Nesse contexto, ele complementa 

que os valores de solidariedade, reciprocidade e intersubjetividade estão longe de 

nortear a conquista dos interesses individuais, que perdem as rédeas do autocontrole, 

sendo regulados tão somente pelo reconhecimento de uma hierarquia de força física. 

Raquel dá seu testemunho quanto a esse modo de funcionamento: 

R (...) tem muitos menino aí que eles às vezes fica assim encima, sabe, ô 

fulano, vá levar ali pra mim, se não levar eles quer bater, quer fazer, 

acontecer, (...) tem muitas crianças que não quer fazer, mas desde pequeno ele 

- vai, faça, se não fazer eu te dou tapa. 

Entretanto, Raquel não considera a situação de impotência a que esses meninos 

estão submetidos, responsabilizando-os pelas suas “escolhas”: 

R (...) não é bem assim, Deus dá o livre arbítrio de todo mundo escolher o que 

é certo e o que é errado, e a pessoa faz o que é certo e o que é errado se 

quiser(...). 

Por imaturidade ou por ingenuidade, a adolescente parece estar presa à 

armadilha do individualismo, em que cada um é responsabilizado pelo próprio 

fracasso (ou sucesso), como se todos pudessem mobilizar recursos e alternativas e 

simplesmente não soubessem ou não quisessem utilizá-los. Spink (2000) enfatiza que 

o caráter globalizado dos riscos, a vulnerabilização generalizada e a 

desresponsabilização dos comportamentos individuais são aspectos que reforçam a 

idéia anteriormente colocada, de que os riscos, ou suas conseqüências, são 

cumulativos.  
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A propósito, Giddens (1991, p.43) lembra que “O risco não é apenas uma 

questão de ação individual. Existem “ambientes de risco” que afetam coletivamente 

grandes massas de indivíduos...”. O ambiente da comunidade aqui estudada é 

permeado, em todas as suas dimensões, por um estado de violência. A permanência 

desse estado vai requerer das pessoas criarem um jeito peculiar de convivência 

identificada como “estilos de risco” (Castiel, [2006?], grifo do autor). Longe de 

serem opções deliberadas, assinala este autor, constituem os modos possíveis de lidar 

com a realidade, tal como ela se apresenta. Gabriel exemplifica uma estratégia de 

enfrentamento à territorialização: 

G Ele passou, ficou me olhando, dando risada, soltando piada, ou você passa 

de cabeça baixa, nem olha [?] aí se você for ser valentão, contra revólver que 

a gente não tem proveito, é isso pá, tamos aí. Começa a falar, nem olho, é rua 

deles, eles bota banca... 

Na verdade, são modos de lidar com a realidade que refletem a perspectiva 

conceitual e analítica de vulnerabilidade social como resultado negativo da relação 

entre a disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos dos atores e o acesso à 

estrutura de oportunidades sociais, econômicas e culturais oferecida pelo Estado, 

pelo mercado e pela sociedade (Abramovay, 2002).  

Chama atenção, por exemplo, a descrição de Raquel sobre como as crianças 

atendem aos “chamados” da marginalidade: 

R (...) malandro faz – vai ali, compra isso pra mim, ele diz, ah, não vou não, aí 

vem vou fazer isso e isso com você, aí já fica naquela coisa ali – pô, se eu não 

for, ele vai querer me bater, se eu for pra casa meu pai não vai acreditar, ou 

vai querer bater em mim. Então, vão acontecendo essas coisa, esses tipo de 

coisa assim e termina a pessoa já se acovardando mais,(...). 

Na linha de raciocínio de L. A. M. Silva (2004), esse estilo traduz a submissão 

da população à sociabilidade violenta, diante da intensidade da sua exposição ao 

risco pessoal. Duplamente inserida na ordem estatal e na sociabilidade violenta como 

ordem instituída, essa população leva sua vida “normal” (grifo do autor), subalterna à 

primeira e submissa à segunda, sem, contudo, poder se apropriar coletivamente de 

parte dessa normalidade. Segundo este autor, a “lei do silêncio” se impõe não apenas 

aos “de fora” (grifos do autor), mas a seus próprios membros, pelo medo e 
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desconfiança, restringindo a comunicação necessária ao entendimento da situação e à 

base para a formação de condutas autônomas.  

Giddens (1991) afirma que a modernidade produz modos de vida que fogem a 

todos os tipos tradicionais de ordem social. É sobre isso que fala Gabriel:  

G (...) aí os policial todo dia taí, todo dia, aí a gente que tá sentado aí gosta de 

conversar todo dia na rua, não pode – “prá casa” - chuta até as partes dos 

outro, tá sentado, chuta a bunda – “saí pra casa” - esse dia tava sentado 

conversando, pega a lanterna bota na cara assim mesmo – “vá pra casa, tá 

fazendo o que na rua?” Chuta, pega vai dando risada.  

Sem dúvida, essa conduta revela, para além da fuga, uma inversão da ordem 

que invalida a definição de “segurança” proposta por Giddens (1991, p.34), “como 

uma situação na qual um conjunto específico de perigos está neutralizado ou 

minimizado”. Arrisco-me a afirmar que, no caso da comunidade em questão, a 

população se submete também à ordem estatal, enquanto aparelho de monopólio da 

violência, em contraposição ao postulado de L. A. M. Silva (2004). Os discursos dos 

adolescentes apontam que ambas - a ordem estatal e a sociabilidade violenta como 

ordem instituída - se impõem pela truculência e poder de fogo, fazendo-se valer, 

também ambas, da “lei do silêncio”. Esboça-se um quadro de vulnerabilidade aguda 

dessa comunidade, exposta a riscos de toda natureza e ainda vitimizada pelas 

conseqüências do modelo neoliberal de Estado mínimo, cujas forças da ordem, ao 

invés de lhe propiciar proteção, violam brutalmente seus direitos.  

Evidencia-se, conforme ponto de vista de Castiel ([2006?]), que a noção de 

risco está implicada na definição de vulnerabilidade. De modo geral, condições 

precárias, em termos sócio-econômicos, estão relacionadas a grandes dificuldades 

para redução de riscos, daí a intensidade de ocorrência de riscos em grupos 

vulneráveis, elevando a ‘vulnerabilidade social’ de determinados grupos. Abramovay 

(2002, p.34-35) lembra que  

         o conceito de vulnerabilidade ao tratar da insegurança, incerteza e exposição a 

riscos provocados por eventos sócio-econômicos ou o não-acesso a insumos 

estratégicos, apresenta uma visão integral das condições de vida dos pobres, ao 

mesmo tempo que considera a disponibilidade de recursos e estratégias para 

que estes indivíduos enfrentem as dificuldades que lhes afetam. 
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Assim, está posta a problemática da distribuição heterogênea e desigual dos 

riscos na sociedade globalizada, na qual a força motivadora é a segurança no 

contexto de riscos imensuráveis e despersonalizados (Spink, 2000). Dentre as 

categorias de transição dos jovens à idade adulta, definidas por La Mendola (2005), 

com base em seu posicionamento em relação ao risco, os adolescentes que 

protagonizam esta pesquisa pertencem à categoria daqueles que, por condição ou 

escolha, estão completamente excluídos dos trajetos institucionalizados de transição 

para a vida adulta. Eles têm seu ingresso em percursos de risco marcado por 

modalidades de maior destrutividade, em um nível de exposição desmesurado, que 

elimina cotidianamente deste contingente populacional tão expressivo 

numericamente uma fatia significativa daqueles que só ganham visibilidade nas telas 

e manchetes impressas quando envolvidos em atos infracionais que apelam para o 

sentimentalismo da sociedade.  

Por outro lado, esse estado de coisas coloca em pauta a discussão sobre a 

criminalização da pobreza. Na verdade, esse processo decorre não da situação da 

pobreza em si, mas do que dela pode resultar para seu entorno, do qual se torna uma 

ameaça (Espinheira, 2005). Afinal, como lembra Ribeiro (2004b), a percepção das 

elites sobre as cidades como aglutinadoras e causadoras dos problemas sociais que as 

afligiam provocou, desde a Primeira República, sob a motivação do higienismo, a 

segmentação dos espaços urbanos e o surgimento de propostas para seu 

reordenamento. Na atualidade, sob a justificativa da “cidade reunificada como 

vantagem competitiva na atração dos fluxos globais do capital” (Ribeiro, 2004b, 

p.18) – reeditam-se projetos de intervenção, visando integrar as áreas centrais e os 

espaços populares, tidos como territórios sem lei. 

A Região Nordeste de Amaralina, fugindo àquela regra de ordenação espacial 

urbana, se compõe de bairros populares com alta densidade demográfica, em plena 

área da Orla Atlântica de Salvador, descontinuando uma faixa originalmente ocupada 

pelos “grandes empregadores, dirigentes e “intelectuais” (Carvalho & Pereira, 2006, 

p. 91, destaque dos autores) e avizinhando-se de bairros de classe média e classe 

média-alta.  

A despeito da brutal desigualdade de ocupação geográfica que os afasta, 

seguindo a tendência da concentração social e espacial da riqueza e da pobreza 
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(Carvalho & Pereira, 2006), a “geografia” da Região Nordeste de Amaralina 

contraria o pressuposto do “isolamento dos pobres”, como identificam os autores. 

Neste caso, instaurou-se entre os moradores do lado “nobre” e os moradores do lado 

“pobre” uma relação fornecedor-cliente que caracteriza a Região como um centro de 

abastecimento de drogas ilícitas de alto custo que alimentam o tráfico e provocam 

cruéis conseqüências à comunidade.  

Sendo as crianças e os adolescentes o alvo privilegiado da ação dos traficantes, 

as dificuldades de inserção no mercado de trabalho se constituem fator de risco para 

que ingressem na criminalidade, conforme se depreende do relato de Raquel: 

R Acho aqui tem muita dificuldade pros jovem, assim conseguir emprego... não 

curso, que tem o Viva Nordeste que tem curso, mas emprego fixo mesmo... 

assim, de carteira assinada, tá muito difícil. 

Na verdade, a fonte lícita de geração de renda concorre, em condições 

extremamente desleais, com a ilícita que não exige pré-requisitos, que é isenta de 

tributos ou que desconsidera impedimentos legais, além de remunerar, com larga 

vantagem, seu “quadro funcional”.  

Se, por um lado, são escassas as oportunidades de emprego para os jovens, por 

outro, eles não estão capacitados para assumi-las, pois a educação pública não os 

habilita para atender às novas exigências do mercado. Assim, são atraídos pelo ganho 

fácil que viabiliza o acesso aos bens de consumo; estes, por sua vez, representam 

insígnias de pertencimento, numa sociedade cada vez mais guiada pela lógica 

capitalista segundo a qual “vale quanto pesa” 

R (...) aos pouquinho os filho vai se iludindo com aquelas coisa – ah, não, ele 

vai me dar dinheiro, vai me dar isso, vai me dar um tênis, vai me dar aquilo, 

não, eu vou fazer, meu pai minha mãe não vai saber, e aos pouquinho ali já vai 

criando um traficante da vida, um pequeno ladrão da vida, entendeu? 

Acrescente-se a isso a forte influência do marketing e dos meios de 

comunicação de massa sobre a produção dos modos de ser, viver e existir, atuando 

como os principais instrumentos de controle social da pós-modernidade (Coimbra & 

Nascimento, 2003). O apelo ao consumo não mais se restringe aos outdoors ou 

propagandas televisivas, mas encontra-se impregnado sutilmente em toda 

programação, associado àquelas que funcionam como referências identitárias para a 
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juventude. Assim, o jovem é seduzido pelas roupas, carros, celulares, bebidas, 

cosméticos e por uma infinidade de produtos que lhe permitirão ingressar num 

mundo “globalmente”24 construído, onde tudo é fashion, as oportunidades fáceis, a 

vida harmoniosa e a pobreza passa ao largo.  

Em oposição a esse universo glamouroso, Raquel se refere ao mundo onde 

vive, onde a falta de opções de lazer e de cultura deixa os jovens entregues à 

ociosidade, vendo-se “tentados” ao envolvimento em práticas ilícitas como meio de 

alcançarem os sonhos de consumo. A lógica e a ótica do capitalismo transformam 

cidadãos em consumidores de tal modo e com tal intensidade, que aqueles que não 

têm posses e não usufruem dessas opções de lazer e cultura consumistas se sentem 

vazios, excluídos dos bens e serviços que promovem o desenvolvimento. As palavras 

de Raquel retratam bem esse sentimento do adolescente que vislumbra a 

possibilidade de ter e, portanto, ser, pela via da prática infracional 

R (...) pô não tem um curso pra eu fazer, não tem uma coisa pra eu me 

profissionalizar, (...) não tem dinheiro prá ir num vídeo-game, não tem isso, 

pô, não tenho nada! Aí vai, aí o outro fala – não, véi, venha aqui que você 

consegue – aí ele já... vai no embalo, aí consegue, aí rouba hoje, aí vai – pó, 

roubei, tenho isso, tenho aquilo, se eu tivesse lá, sem fazer nada, não tinha 

nada, não consegui trabalho mesmo, vou continuar - já pensa assim, vai lá faz. 

Embora essa atitude traduza, para o senso comum, o conformismo, no sentido 

“do ajuste e da resignação ao possível, ou melhor, ao que é compreendido como 

possível” (Ribeiro & Lourenço, 2003, p.45) ela, contraditoriamente, se materializa, 

como esses autores destacam, na aceitação da morte precoce por parte daqueles que 

trilham o caminho da criminalidade. Parece que, diante das imensuráveis distâncias 

que precisam percorrer para alcançar sonhos tão pequenos e, ao mesmo tempo, tão 

significativos para seu pertencimento à sociedade, prevalece o sentimento de que 

nada têm a perder, nem a própria vida. Essa linha de raciocínio poderia também 

conduzir ao sentido socialmente valorizado de arriscar-se e de enfrentar desafios, não 

fosse a ousadia de confrontar a lei mesmo sabendo o que essa confrontação 

representa para os poderes instituídos, bem como a atitude pouco prudente de 

                                                
24 Fazendo alusão à Rede Globo, líder de audiência nas telenovelas e programas para jovens 
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sujeitar-se a uma quebra de braço na qual é considerado, de antemão, o perdedor. 

Sobre isso, Gabriel comenta um alerta que fez a um de seus amigos: 

G E eu acho que tinha uns 8... 9 anos pra 10, falando isso aí, com aquela 

ginga, toda de tirado, eu – pô, broder, pra você eu tô lhe dizendo isso, mas 

você ouve se você quiser, mas... só lamento pra você se você quiser isso aí, 

porque você tá com essa  idade aí, teve um menino daqui que morreu com qual 

idade... eu acho que foi com 13, destamanho aqui ó, [demonstra] tava 

começando andar no meio, depois, ó... pegaram e ó – mataram. 

As dificuldades de emprego e as exigências do mercado afetam também os 

adultos, como declara Raquel: 

R (...) a dificuldade assim, no caso de conseguir emprego, de conseguir 

sustentar a família, no caso assim, pra você ter um bom emprego, você tem que 

estudar. Muitos que estuda tem um bom estudo, não tem um bom emprego. 

De fato, as profundas mudanças provocadas pelo modelo neo-liberal no mundo 

do trabalho destituíram um expressivo contingente de trabalhadores do registro de 

pertença social que a condição salarial lhe conferia. Isso lhes assegurava um sistema 

de proteção e lhes permitia o acesso à cidadania social, à garantia de sua subsistência 

pelo salário, além de permitir o controle de sua vida pelos próprios recursos, a 

possibilidade de vislumbrar uma redução das desigualdades e a oportunidade de 

programar seu futuro (Castel, 2005, grifos do autor). No caso do Brasil, onde essa 

condição nunca foi extensiva a toda população, os efeitos do referido modelo são 

ainda mais funestos. 

Desse modo, assumir o risco da “escolha” pelo crime se apresenta como uma 

saída. Entretanto, Gabriel aponta motivações baseadas em valores afetivos, que o 

levam a questionar os parâmetros incompreensíveis que marcam as diferenças entre 

desejo e necessidade, mas que não são levados em conta pelas forças coercitivas do 

Estado: 

G A dificuldade que eles têm, a miséria, porque não é só a curiosidade que 

leva o cara a fazer isso, não. Cê vê que a maioria não é nem os jovens, tem até 

adulto já fazendo isso, porque você de acordo já que você tem uma família, 

você vê uma pessoa passa com carro aí, dá 70, 100 reais numa garrafa de 

uísque, de Montilla, e ele precisando de 3 reais pra comprar um quilo de arroz 
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e alguns ovos pra família comer, ele passa no mercado, vê lá um monte... a 

maioria é preso porque rouba mercado, chega no mercado passa lá, vê uma 

coisa pô, minha família precisa só de um desse, só. Chega lá, mete a mão, os 

policial chega lá e prende. E tem esses daí também que faz os novo aí, o que vê 

que a mãe tá assim agora e não tem nada, chega em casa não tem o que comer, 

eu acho que nem água na geladeira tem, aí vê a mãe precisando de remédio, 

chega pá e rouba. 

Considerar o quadro que assim se configura, a partir de um equilíbrio entre 

confiança e risco aceitável para que se dê, de fato, a experiência de segurança 

(Giddens, 1991), significa condenar aquela população a uma situação de abandono, 

de território sem lei. Essa previsão parece se concretizar no seguinte relato de 

Raquel, em que ela se mostra atônita diante da confusão de papéis que culmina num 

clima generalizado de insegurança na comunidade: 

R (...) pô, policial tava, ele tava fazendo o trabalho dele, ele tá ganhando pra 

isso, ele tá ganhando pra ajudar a gente, prá defender a gente, só que muitos 

tá fazendo ao contrário, tá assustando mais ainda a população do que já tá 

assustada, que a gente já tá assustada pela violência, de madrugada ele soltole 

tiro [atirou] aí... essa semana, se é uma hora que eu tô aí no quintal, uma bala 

atravessa esse portão, garra nim mim... 

É compreensível, portanto, a opinião de Gabriel de descartar da mesma maneira 

a identificação com o policial e com o “outro lado também”. Numa clara 

demonstração da sua completa falta de confiança nesse agente do Estado, ele o 

coloca no mesmo plano do marginal, como faces de uma mesma moeda: 

G Isso aí pra mim, nem ligo, eu olho assim, não guardo raiva deles, é trabalho 

deles, eu olho assim... só não quero ser o policial, nem o do outro lado também 

– nenhum dos dois lados. 

Esta percepção encontra suporte na afirmativa de Wacquant (2001) de que a 

expansão e globalização da economia estruturada da droga e a difusão das armas de 

fogo misturam o crime organizado e a polícia em um movimento de irradiação 

generalizada do crime e do medo do crime pelo espaço público. Gabriel expressa o 

sentimento que restringe seus deslocamentos neste espaço, cujo domínio, naquela 
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comunidade, não é público, mas demarcado pelas esferas de poder da sociabilidade 

violenta 

G É um sentimento ridículo, praticamente uma culpa, você sente uma culpa na 

mente que você não fez nada, você pensa que fez alguma coisa. Até menor, cê 

pôxa, eu fiz alguma coisa quando eu era pequeno e alguém não gostou e eu tô 

assim, não posso passar pro lado de lá... bate tudo na mente da pessoa (...) cê 

fica em casa – rapaz, aquele bicho ali disse que quando me ver de novo vai 

querer me bater ou vai querer me matar, cê fica assim todo... todo assustado. É 

ridículo.  

Talvez o adolescente tenha definido como “ridículo” o que, na verdade, é 

paradoxal - a comunidade vive tal clima de terror, que é levada a buscar, em suas 

próprias atitudes, uma explicação que o justifique. Esse fato remete ao alerta de 

Castiel ([2006?]) quanto a atribuir responsabilidade às pessoas por adotar estilos de 

vida que oferecem riscos à saúde, como se elas ‘escolhessem’ (grifo do autor) a 

exposição como forma de levar a vida. Concordo com o autor que, em contextos de 

extrema pobreza e em circunstâncias onde as escolhas praticamente inexistem, como 

no ambiente estudado nesta pesquisa, a modalidade de vida adotada não pode ser 

considerada como estilo, senão como estratégias de sobrevivência (Castiel,[2006?]). 

Raquel deixa claro que vive naquela comunidade e sob aquelas condições, 

justamente por falta de opção; suas afirmações refletem que, aos excluídos, só resta 

aquele espaço a ocupar: 

R (...) ninguém mora numa invasão porque quer, mora por falta de condições. 

Se a gente tivesse condições de morar num bairro nobre, a gente morava, 

ninguém gosta de viver no pior, todo mundo gosta de viver no melhor, não é 

isso? 

R (...) é bom cê tá em outro lugar, em outro ambiente, é bom cê respirar ar 

puro, não ar de maconha, acho que ninguém é feliz tando privada dentro de 

casa, sem poder ficar um pouquinho em sua porta, sabe, recebendo um 

ventinho, em vez de receber ventinho, você recebe bafo. 

Em meio a tantas e tão intensas carências, o desejo de Raquel por uma vida 

diferente se traduz em coisas que, por serem simples, constituem-se em direitos 

legítimos de qualquer cidadão, como poder desfrutar do espaço público, de ar puro, 
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do convívio com os vizinhos na porta de casa e de condições adequadas de higiene. 

Como assinala Sawaia (2002), contrariamente ao que pensa o senso comum, a 

sobrevivência não é a única preocupação do pobre.  Além dela, emerge a dimensão 

do sofrimento implicada não apenas em relação ao desejo e à afetividade, explícitos 

nas falas, mas também em relação às macro questões do poder, da economia e da 

cidadania, subtendidas nas entrelinhas.  

Essa perspectiva de discussão da exclusão nas ciências sociais, inaugurada pela 

referida autora, reconhece a força do sujeito, mas não isenta o Estado da 

responsabilidade pelo “cuidado” (grifo da autora) com seus cidadãos. Aliás, esses e 

outros relatos dos adolescentes denunciam o quanto a ausência do Estado afetou as 

comunidades periféricas, desde suas necessidades básicas, às mais íntimas 

aspirações, tornando-as reféns do poder paralelo do crime organizado.  

Por outro lado, o discurso de Gabriel revela igualmente o sentido moderno do 

risco-aventura, assumido individualmente, e que valoriza a ousadia de arriscar-se e 

de enfrentar os medos, confiante na capacidade racional de sobreviver a eles (Spink, 

2000) 

G (...) [?] eu dou mais ponto assim a parte de adrenalina, você subir em 

árvore, ou seja, altura gigante, subir, fazer... bung jump, fiz uma vez só, isso 

aí... rapel, que é o nome... fiz uma vez só isso aí, no clube lá, o negócio altão, 

cê treme, cê dá risada, queria fazer isso também, já fiz uma vez só [Por quê 

você tem vontade de fazer essas coisas?] Adrenalina, véio, cê [rindo] o coração 

pu, pu, pu, eu gosto de rock, de coisas tri louco, não gosto desse tipo de 

maconha, de coisa assim, mas viajo numas, no medo [?] cê tá com medo de 

alguma coisa acho decente, sei lá  mas eu acho quem tem medo, alguma coisa 

assim que você tenha medo mesmo, aí você enfrenta esse medo... decente. 

Além de revelar a aventura como dimensão positiva da gestão do risco (Spink, 

2001), Gabriel apresenta o medo como uma possibilidade real de que ele é capaz de 

enfrentar e ressignificar, em contraposição a um cotidiano no qual está submetido a 

riscos imponderáveis (grifo da autora), pautados pela incerteza, e diante dos quais se 

fica “à mercê da regulação pela esfera pública...” (Spink, 2001, p.170).  

Em contrapartida, revendo outros relatos dos adolescentes e moradores com os 

quais convivo e relembrando experiências que vivenciei naquele ambiente, fico a me 
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indagar que futuro podem vislumbrar esses jovens e qual gerenciamento é possível 

para livrá-los de tal perspectiva, tendo em vista o clima generalizado de insegurança 

e constante tensão que os ameaça de forma constante de perder o controle sobre suas 

vidas e seus projetos. A esse aspecto se agrega a polêmica discussão sobre a 

possibilidade das grandes metrópoles serem ao mesmo tempo competitivas, 

socialmente justas, e ambientalmente sustentáveis (Ribeiro, 2004b).  

As declarações de Gabriel indicam uma luz no fim do túnel, quando se referem 

à implantação de um Programa de desenvolvimento sustentável para a região: 

G Vejo isso aí como uma coisa boa, e o pior que é a única coisa boa que não 

tem máfia, porque toda coisa boa que tem por aqui tem que ter uma máfia. 

Especificamente máfia é você vai, você não, ah você tem, ah, o outro você tem 

idade, ah você mora ali, não é? Essa é a única coisa boa que não tem, não é? 

Eu fui lá me inscrever no Projeto não teve máfia pra mim, mandaram eu ir no 

outro dia, eu que não fui. Só. 

 

G Eu diria que até que enfim que botaram um projeto, uma casa que a gente 

pode dizer que faz alguma coisa, porque é a única casa que eu chego a ver 

aqui que faz alguma coisa, qué o quê? Qué informática, é a aula de 

computação, tem os futebol de salão e de campo, não sei se já tiraram, tinha 

capoeira, jiu-jitsu também, procurando ajudar no esporte de qualquer jeito, 

mas só que infelizmente esse povo daqui não dá valor. Botaram dentista 

também, que é bom também, praticamente o povo tem que acordar cedão, 

marcar consulta, depois vim no outro dia, aí pra não se queixar ia marcar, 

vinha no outro dia, já extraía alguma coisa que fosse fazer. Isso é muito bom, é 

o que mais, tem festa sempre aí encima, o povo, os funcionário são educados, 

dão atenção, tem os porteiro que também é o mesmo broder meu. 

Com efeito, dentre erros e acertos, os resultados positivos de um Programa 

governamental demonstraram que é factível o projeto de um Estado que se faça 

presente, em confronto com riscos imponderáveis. Contudo, acredito que esse projeto 

só se concretizará a partir da origem diferenciada que aquele Programa indicou – um 

plano de desenvolvimento sustentável construído pela comunidade, mediante um 

processo de gestão negociada com o Governo, em parceria com a sociedade civil 



 110 

organizada e ONG’s, numa perspectiva inclusiva. Diante do que acompanhei ao 

longo de dois anos e meio, tenho convicção de que a organização e o fortalecimento 

dos movimentos sociais são os principais suportes sociais necessários ao processo de 

auto-gestão das comunidades, com vistas ao enfrentamento dos riscos.  

 

5.3 A proteção 
 

A dimensão proteção, objeto desse capítulo, para efeito de melhor análise do 

conteúdo encontrado, será tratada em três subcapítulos, a saber: suporte social, a 

família no sistema de proteção social e atributos individuais. 

 

5.3.1 Suporte Social  
 

“Então, se cada um, de uma forma ou de outra, 
querer reagir, tiver uma reação de falar, pelo menos 
tentar amenizar as coisa, acho que seria bem melhor, 
talvez não teria nem essas coisa toda, esse medo todo 
que às vezes essas criança tem assim – ah, não, é 
bandido... talvez até nem teria”. 

 

 

A perspectiva de resiliência adotada nesta pesquisa fundamenta-se na 

capacidade de o sujeito lidar com as adversidades, em determinados momentos e de 

acordo com as circunstâncias, sem sucumbir a elas (Cyrulnik, 2004). Isto implica um 

processo interativo entre o indivíduo e seu meio e envolve a combinação entre os 

atributos individuais e os ambientes familiar, social e cultural (Rutter, 1987; 1998, 

Lindstrom, 2001), ou seja, designa o manejo, pela pessoa em desenvolvimento, de 

recursos pessoais e contextuais (Bastos, Alcântara & Ferreira-Santos, 2002). 

Nessa mesma direção, Werner (1989) identificou em seu estudo três tipos de 

fatores de proteção: 1) atributos disposicionais do indivíduo, como nível de atividade 

e sociabilidade, inteligência média, competência em habilidades de comunicação 

(linguagem, leitura) e lócus de controle interno; 2) laços afetivos na família, com 

pais, irmãos ou parceiros, que oferecem suporte emocional em momentos de estresse; 

3) sistemas de apoio externo, como escola, trabalho ou igreja, que recompensam as 

competências individuais e a determinação e provêem um sistema de crenças capaz 

de oferecer à pessoa as bases que orientam e dão sentido a sua vida. 
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Com efeito, a nossa adolescente parece reconhecer o suporte social como fator 

de proteção em relação à ampla gama de adversidades, a exemplo da pobreza, dos 

elevados índices de criminalidade e do abuso de drogas (Wolkow & Ferguson, 

2001), que fazem com que admita “morar num lugar que não é propício pra 

ninguém viver”. Ela se refere às pessoas e ao seu grau de envolvimento com a 

comunidade como um aspecto decisivo para a possibilidade de transformação 

daquela realidade. Dessa forma, ela demonstra que convivem em estreita relação 

naquele ambiente, fatores de risco e de proteção, estes modificando a resposta do 

sujeito de forma mais adaptativa do que o esperado (Kotliarenco et al., 1997).  

R Tem muitas pessoas boas, muitas pessoas legais, que se preocupa com a 

comunidade aqui, tem outras que não liga, que se conforma com a situação em 

que vive, já tem outros, como eu e Dona V., que não se conforma, porque não é 

o fato da pessoa morar numa invasão, morar num lugar que não é propício pra 

ninguém viver, que eu não acho, porque não vai dar uma boa educação pros 

filho, não vai dar uma boa educação pra ninguém.  

Nesse âmbito, ela identifica o apoio do Programa Viva Nordeste, conjugado ao 

esforço da família, como fator de proteção aos jovens da comunidade 

R (...) apesar que puxa muito a parte da adolescência, o Viva Nordeste, mas 

não é só o Viva Nordeste, em si, que tem que... oferecer curso, os pai também 

tem que se esforçar até levar lá e tudo, porque tem que ser uma cooperação 

das duas partes, entendeu? 

Ainda assim, não ameniza a responsabilidade da outra esfera governamental, ao 

contrário, demonstra visualizar a conexão entre os sistemas ao exercer uma postura 

pró-ativa de cobrança de ação mais efetiva da Instituição 

R Ou o Juizado de Menor mesmo, cuida de menores abandonados, né isso, 

esses menor infrator, que fica aprontando, né isso? [Também, digo.] Acho que 

tinha que visitar mais a rua, porque vocês do Viva Nordeste tá fazendo sua 

parte, tá dando os curso, então as pessoa tem que ir até lá pra tomar os curso, 

né isso?  

Por outro lado, preconiza a necessidade de aliar a escolha da ocupação a uma 

perspectiva de futuro(.): 
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R (...) você tendo uma ocupação, tem que fazer uma coisa que beneficie você 

no futuro, (...) 

As preocupações contidas nessas palavras remetem à associação comumente 

feita pelo senso comum e fomentada pela mídia, entre juventude25 e violência. De 

fato, Abramovay (2002) enfatiza a representatividade desse segmento, cujo 

crescimento na América Latina atingiu seu máximo (28,5%) em 1990, enquanto no 

Brasil o Censo Demográfico do ano 2000 do IBGE indicava uma população entre 15 

e 24 anos composta por mais de 34 milhões de pessoas. Segundo essa autora, os 

enfoques sobre a pobreza foram insuficientes para alcançar a complexidade do 

fenômeno implicado naquela relação, porque suas análises se restringiam aos 

indicadores de renda ou de carências, fatores que delimitam a satisfação de 

necessidades básicas. Assim, conclui, tornou-se necessário a apropriação do conceito 

de vulnerabilidade social associado à desigualdade e à segregação juvenil, para 

compreender aquela relação como produto de dinâmicas sociais fundamentadas na 

desvantagem abissal de oportunidades, na inserção deficitária da educação e do 

mercado de trabalho, na ausência ou precariedade de opções de lazer e no 

distanciamento dos modelos que vinculam esforços a êxitos. 

Contribuindo com essa discussão, La Mendola (2005) chama atenção para as 

novas exigências do mundo globalizado, cuja adaptação legitima a importância do 

arriscar-se, mas sem perder de vista que os resultados também dependem das “redes 

de proteção” que oferecem sustentação e assumem especial valor nessa fase da vida 

em que se forma a identidade. 

Com efeito, em que pese a situação de extrema vulnerabilidade da comunidade 

em que se realizou esta pesquisa, os adolescentes são capazes de visualizar fatores de 

proteção que tecem aquelas redes. Dessa forma, atribuir uma ocupação à criança ou 

fazê-la acompanhar a atividade laboral dos pais são mecanismos dos quais a família 

lança mão, acreditando assim protegê-las do assédio dos traficantes, na medida em 

que as mantêm afastadas daquela realidade. É nesse contexto que ganha sentido a 

seguinte fala de Raquel: 

R (...) é botar pra trabalhar, coisa que não é muito certo, bota pra fazer 

alguma coisa, pra vender picolé, pra fazer isso, aí já são os meio que eles 

                                                
25 Embora a referência da mídia seja à juventude, nas entrelinhas lê-se juventude de camadas pobres. 
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procura pra evitar de terminar se corrompendo, se misturando com certas 

pessoa que não deve, né? 

R (...) tem muitas mãe mesmo quando vai sair, leva os filho junto pra catar 

lata, (...) mas não digo assim uma coisa de explorar, sabe,(...) tem a liberdade 

de qualquer criança de brincar, tudo.  

Estes exemplos evidenciam o efeito moderador (buffer) dos fatores de proteção 

sobre o impacto negativo do fator de risco, embora possam atuar também como 

redutores (Blum et al., 2002 ; Rutter, 1985). Apesar de os riscos ainda fazerem parte 

da realidade local, Raquel admite uma melhora significativa proporcionada pela 

presença do Estado através do Programa Viva Nordeste, cujas atividades não apenas 

protegem os jovens dos riscos, como também exercem ação suplementar sobre 

algumas necessidades básicas: 

R (...) diminuiu bastante pro que tinha. Porque hoje em dia, em vez das criança 

ir pra sinaleira pedir dinheiro, já vai pro curso, lá pro Segundo Tempo, pra 

algum curso aí no Viva Nordeste. Melhorou bastante, porque lá eles come, eu 

acho que eles são bem tratado, então é mil vezes melhor do que ficar na 

sinaleira se arriscando e tudo, ser atropelado, então acho bem melhor. 

Os dois adolescentes percebem o Programa como elemento que favorece o 

enfrentamento dos riscos naquele contexto, proporcionando lazer, cultura, 

profissionalização e conhecimento prático, com perspectivas de mudança efetiva na 

qualidade de vida da comunidade 

G Eu vou no Viva Nordeste rola as música fico vendo umas música lá na sala 

de áudio que é do Hip Hopp.  

R Tem outros que já procura o Viva Nordeste, aí coloca num curso assim, 

como é o nome... Segundo Tempo. Esse curso aí mesmo da Kabum,(...) Eu 

achei ótimo, eu quero fazer esse curso, porque... [?] filmadora pra filmar, 

aprender... É uma profissão, já aprende muitas coisa, quem sabe no futuro 

você não conseguia um trabalho daquilo ali... ou então você mesmo 

trabalhando pra você? Então, já progride bastante, já ajuda bastante na vida 

das pessoas aqui. 

R Eu só tomei um curso só lá [no Programa Viva Nordeste], que foi de... 

Cozinha Brasil, (...) foi ótimo (...) porque tem hora que eu paro assim, não tem, 
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tem isso,  xô vê o que é que dá pra fazer, que não use o forno, mas que dê pra 

fazer aqui, já vou e faço. 

Outro recurso do ambiente apontado como fator de proteção é a escola. Rutter 

(1993) e Cyrulnik (2004) reconhecem que um mesmo fator pode atuar como risco ou 

como proteção. Rutter (1993) acrescenta ainda que fatores de risco operam de 

diferentes formas, em diferentes períodos do desenvolvimento. Assim, num 

determinado momento da vida de Gabriel, a escola foi vivenciada como risco, em 

outro, como proteção aos apelos para práticas ilícitas: 

G Eu... eu me saio disso na escola,(...) fico na biblioteca, vê livro, vai no 

computador, se distrai, conversa, vê livro, você vai na quadra, joga bola, aí 

você se distrai,(...) 

G (...) melhor que muitas que eu já vi aí, né?! (...) aí não, bagunceiro fica do 

muro pra baixo, não fica lá na escola não [referindo-se à escola atual]. 

Observa-se que, além do componente cronológico, opera outro elemento. De 

fato, Rew e Horner (2003) destacam o resultado da pesquisa de Resnick et al. (1997) 

quanto à capacidade dos fatores relacionados à escola potencializar ou amenizar 

comportamentos de risco à saúde, conforme o grau de conexão dos adolescentes ao 

espaço e às atividades escolares. Assim, aos maiores índices de conexão 

corresponderam aqueles que apresentaram níveis mais baixos de sofrimento 

emocional e violência, uso menos freqüente de cigarro e álcool, além de menos 

envolvimento em comportamentos suicidas.  

Por outro lado, Blum et al. (2002) ressaltam que a natureza do processo direto 

de proteção proporcionada pela escola depende do nível da variável ambiente 

escolar, ou seja, o impacto dos atributos individuais é condicionado pelo contexto no 

qual eles ocorrem. Portanto, essas pesquisas parecem indicar uma interação entre 

fatores ambientais / fatores escolares / fatores referentes ao indivíduo. Esta 

proposição, em certa medida, explica o fato de Gabriel manifestar representações 

diferenciadas desta escola e daquela citada no capítulo sobre risco. De qualquer 

modo, essa variação não descarta a evidência de que o engajamento em atividades 

escolares se constitui um fator de proteção, haja vista o significativo papel do 

ambiente escolar como contexto de desenvolvimento para crianças, tanto na 
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apreensão de seu mundo social, quanto no processo maturacional, através da 

interação com diferentes grupos etários.  

Nesse sentido, Cyrulnik (2005) chama atenção para o fato de os colegas “mais 

velhos” (grifo do autor) poderem exercer a função de tutores de resiliência. Por outro 

lado, dá destaque aos professores que têm a resiliência como parte do seu sistema de 

referências, porque, desse modo, constroem uma representação íntima que transmite 

à criança sinais que se tornam informações materiais evidentes para ela. 

Raquel, por seu turno, considera a escola em tempo integral um fator de proteção 

R (...) o projeto do governo de botar a criança na escola o dia todo (...) os pais 

que não tem tempo de ficar ali o tempo todo, que trabalha a semana toda, aí já 

coloca na escola pra ficar integral, (...). 

A esse respeito, Rew e Horner (2003) atribuem importância às atividades extra-

escola supervisionadas para as crianças, no sentido de construir uma conexão entre 

escola e comunidade. A participação em tais atividades pode também estimular estas 

crianças a se comprometerem quando adolescentes como mestres, conselheiros ou 

orientadores em atividades infantis, durante o período que talvez represente o de 

maior risco para o adolescente, aquele que antecede ao retorno dos pais do trabalho. 

Werner (1989) também ressalta a participação em atividades extracurriculares, 

sobretudo naquelas cooperativas, observadas entre adolescentes resilientes de ambos 

os sexos.   

Além da escola e do Programa Viva Nordeste, Gabriel identifica outros 

recursos que representam fatores de proteção no bairro: 

G Tem, tem, acho que tem muitas coisas boas por aqui, por aqui, né! O Parque 

é uma das coisas, é ponto turístico, também, se eu não me engano, tem muitas 

pessoas por aí pelo Parque. (...) Existe, a Associação [refere-se à Associação 

de Moradores da Nova República], mais o quê? O campo, eu tenho que citar o 

campo, faz bem praticamente, quando tem o campeonato dia de domingo (...) a 

Associação, que tem a biblioteca, todo mundo brinca de aula de teatro, que faz 

bem.(...) Pô, vão ajudar porque se você precisa de um trabalho, você vai ter 

que ir lá no Rio Vermelho, numa biblioteca (...) E o teatro também, né, que 

aulas de teatro são pagas, aqui não é pago, aqui tem uns professores de teatro 

os que vieram novo, não são daqui e dão aula de teatro. É bom”. 
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Dentre as alternativas de que o bairro dispõe, Gabriel destaca aquelas das quais lança 
mão: 

G (...) quando não tô no Viva Nordeste eu vou no vídeo game, eu procuro não 

ficar aqui, eu arranjo um tipo de jeito [...] contanto que eu saia e me sinta bem; 

quando eu não tô também procuro até uma aula de boxe pra eu entrar; agora, 

procurei entrar no boxe,...eu faço, quando não tô na escola, tô no Parque,(...). 

Gabriel revela uma preferência pela natureza e uma vontade de descobrir as 

diversas formas de usufruir dela. O Parque da Cidade, que faz limite com a Nova 

República, oferece a ele a possibilidade de refúgio de uma realidade onde se sente 

“abafado”.  No dizer de Cyrulnik (2005), o refúgio no devaneio produz um efeito 

balsâmico sobre um real doloroso. Aquele ambiente ecológico se torna para Gabriel 

um mundo encantado, onde se sente livre, brinca como criança, age como 

adolescente, onde, efetivamente, reúne forças e se renova para retornar e enfrentar o 

mundo “de verdade” que o aguarda.  Como disse Rutter (1985), aquele espaço lhe 

oferece proteção pelo distanciamento emocional de uma situação ruim, inalterável, 

da qual não pode escapar “(...) a maioria do tempo eu passo no Parque” (G) 

G (...) não tem como eu dizer que não tem o Parque pra eu ir, porque eu 

sempre tô no Parque, quando não vou malhar, eu vou rancar manga pra 

vender, eu pego fico lá jogando salto na grama, eu pego fico pensando, (...) 

desenho, eu levo o walk man fico ouvindo lá sentado [eu...] tem uma área que é 

gigante só vê pássaro, só vê vento, não vê nem carro nenhum, cê fica sentado 

assim parece que você relaxa, dorme... quando não vou dormir, a gente vai 

andar, atrás de umas meninas bonitas que tem no Parque direto [sorri] Eu e 

uns amigo meu. Quando não tem, tem show no anfiteatro, aí vou levando. 

Raquel também percebe o Parque da Cidade como um equipamento público 

que atua como fator de proteção. A partir de uma visão nostálgica, apresenta uma 

ótica mais ampla e crítica sobre a questão do lazer na Região, em articulação com as 

condições sócio-econômicas que permitem ou restringem o acesso e a satisfação de 

desejos. Nesse sentido, critica as mudanças, demonstrando uma preocupação com 

alternativas que contemplem diversas faixas etárias 

R Acho muito ruim essa parte assim de não poder ter outros tipo de lazer, de 

passear num parque desse mesmo como tinha no Parque, acho que o que 

fizeram com o Parque foi uma coisa horrível,(...). Não digo na parte das 
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árvores, que não rancaram, não maltrataram, mas pô, tinha roda gigante, 

tinha umas largatona grandona assim, tinha tanto brinquedo, tiraram tudo, só 

deixou uns brinquedinho de plástico lá que é pra criança brincar, (...) O único 

lazer que os menino tem agora é bola, jogar bola; [Mas tem o anfiteatro lá no 

Parque da Cidade que apresenta vários, bons shows] Mas (...) a maioria dos 

show que apresenta eu não gosto, não vou mentir... o que eu gosto mais assim 

é de Vanessa Camargo, mas eu sei que não vai ter isso aqui, né? (...) por que 

não deixar os brinquedinho lá que a gente se divertia? [?] que era um 

ingressozinho assim que a gente comprava, (...) quando mãinha tinha tempo 

assim me levava... ôxe, se soltava no mundo no Parque.  

Algumas vezes, Gabriel também manifesta uma revolta ao negar a existência de 

recursos de proteção na comunidade e adota o autocontrole como estratégia de 

manejo do risco: 

G No bairro o que me oferece proteção é minha mente, só. Eu me sinto 

protegido só em pensar que eu sou – que eu não sou errado, porque a pessoa 

que se for errado, a mente começa a formigar, tudo que faz junta, aí começa a 

apertar a mente, aí começa a se assustar com o lado, olha pra lá e... Eu não, 

me sinto protegido com eu mesmo, eu, minha mente mesmo, não tem nada que 

proteja aqui, não. Ultimamente os cara errado tá respeitando mais, mais do 

que os que devia ser lei. 

Mas, ao mesmo tempo, ele acha que nada os protege, que apenas a religião 

ocuparia esse lugar de velar por todos. Não é à toa que se assiste, na atualidade, a 

uma corrida ao sobrenatural como fonte de explicação e/ou resignação para as 

desgraças humanas: a religião como tábua de salvação, a proliferação de templos e 

seitas que disputam o poder de absolvição e asseguram a capacidade de possibilitar o 

acesso de seus fiéis ao paraíso e ao progresso material. Esse amplo movimento de 

pessoas pobres em direção à “fé que remove montanhas” pode estar revestido de uma 

busca desenfreada por algo que dê sustentação em meio à incerteza e à insegurança 

reinantes na sociedade do risco. 

G Não tem nada, nada que proteja não. Só as igreja, só... que chegue a todo 

mundo orar pelos pessoal daí, aí junta aquela energia,(...) Mesmo eu não indo 

pra igreja, eu confio muito nisso aí, só nisso aí, porque se for depender pelas 
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pessoas humanas... vixe... cê vai ficar aí girando em torno de nada, com o 

mesmo medo. [?] Agora que tá mais ou menos, do jeito que tava antigamente 

aqui, cê só podia pensar em ir pra igreja mesmo e limpar a mente, que se você 

fosse confiar em um e em outro, já era você... Eu não, eu ia todo domingo 

numa igreja quadrangular (...) Eu não sou cristão, mas eu dou... eu gosto de 

ficar com a mente limpa (... ) Aí eu vou sempre, (...) 

Raquel também considera a proximidade com alguma religião como um 

recurso significativo de proteção, na medida em que lhe permite elaborar suas 

atitudes, através da reflexão sobre as passagens bíblicas. Apesar disso, reserva-se a 

uma prática livre e espontânea, não submetida a normas rígidas, mas não exclui a 

possibilidade de usufruir positivamente de outros conhecimentos: 

R Numa parte teve, (...) sempre os pastor, os padre, as pessoa sempre cita as 

passagem da Bíblia,(...) eu paro pra pensar, o que é certo, o que não é não seja 

da Bíblia, tá entendendo, mas algumas coisa são.(...) Pego a Bíblia começo a 

ler assim, tem coisas que eu não entendo na hora, mas depois eu já... paro 

assim – ah, é isso, que quer dizer, então. Então, ajuda bastante, ajuda nim 

algumas coisas, entendeu? Não é uma coisa que precisa dependência, acho 

que de cada coisa a gente tem que tirar um pouquinho e tentando seguir o 

rumo, seguir a vida (...) 

Gabriel destaca, além dos recursos físicos, o suporte social de uma líder 

comunitária que está sempre disponível, numa incansável lida de aglutinar as 

pessoas, fortalecer seus vínculos, descobrir e aproveitar seus potenciais para 

transformar a imagem da comunidade e assim melhorar a qualidade de vida daquelas 

famílias. O adolescente parece atribuir àquela pessoa a capacidade de gerir os 

conflitos, resolver os problemas, como se ela encarnasse a esperança na possibilidade 

de criar um oásis dentro do caos cotidiano da Região. 

G Tem, tem, e uma dessas coisas boas, são dona V., porque sem ela aqui, acho 

que nem ordem ia ter nesse bairro (...) porque todo mundo aqui, é acontecer 

uma briga, chama dona V., é uma casa cair, chama dona V., é um neném for 

nascer, dona V., pô, a coroa praticamente aí é uma Irmã Dulce, só que da 

Nova República.  
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Todos os aspectos relatados pelos adolescentes até aqui – a família, a 

vizinhança, os pares, a líder comunitária, a escola, o Programa Social, a Associação 

de Moradores, a instituição e conhecimentos religiosos constituem-se, como afirma 

Cyrulnik (2004), lugares de afeto, de atividades e de palavras dispostos em torno do 

indivíduo atingido pelos eventos traumáticos. Nesse contexto é que se podem 

encontrar os tutores de resiliência que lhe permitirão retomar um desenvolvimento 

modificado pelo sofrimento.  

O valor que Gabriel confere à líder comunitária se deve ao fato de que ela não 

se limita meramente a uma prática assistencialista, mas apresenta uma ação concreta, 

voltada para crianças e jovens através do Projeto Sementes do Futuro, de sua autoria. 

Esta proposta, selecionada em um concurso de projetos sociais elaborados por 

associações de bairro, lançado pelo Programa Viva Nordeste, envolve vários 

segmentos da comunidade - crianças, adolescentes, suas famílias e instrutores - em 

torno de um objetivo comum, mostrando-se relevante no processo de retomada da 

mobilização social, com vistas à autonomia daquela população.  

A propósito, Ribeiro (2004b) observa que as análises sobre o papel das 

metrópoles na globalização e os estudos de políticas de desenvolvimento econômico 

das cidades apontam uma convergência entre coesão social e competitividade. Nesse 

contexto, as forças da sociedade assumem parcela significativa. Raquel acredita que 

a ação das pessoas poderia evitar certos problemas na comunidade, como as ameaças 

e a pressão dos traficantes sobre as crianças ou, ao menos, “amenizar as coisa”.  

Sem dúvida, Blum et al.(2002) confirmam que fatores tais como adultos não 

familiares afetuosos, auto-eficácia coletiva e engajamento comunitário fazem parte 

de ambientes sociais associados a riscos reduzidos. As palavras de Raquel acenam 

favoravelmente nessa direção, indicando que as relações afetivas da vizinhança se 

preservaram em meio aos riscos e adversidades, constituindo-se um suporte 

significativo de proteção:  

R (...) tirando essa parte da violência, continua do mesmo jeito, os vizinho 

aqui, tem muitos aqui que é alegre, a gente brinca e tudo, eu fico conversando 

com Dona N., eu falo assim – a senhora se lembra que tomava conta de mim? 

Eu abusava muito?  
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De fato, não foram raras as oportunidades que vivenciei em que a multidão 

acorreu e se irmanou, diante de eventos que expunham um “dos seus”, como se uma 

ordem de parentesco, distinta dos laços consangüíneos, “fizesse a liga” e suplantasse 

os riscos que os mantinham intramuros. Como um formigueiro disperso, eles advêm 

de todos os cantos, aglomeram-se pouco a pouco, assumindo as providências para 

enfrentar as situações vivenciadas como perigosas. Entretanto, na lida diária, mesmo 

quando tudo transcorre normalmente26, a atmosfera de insegurança promove uma 

mudança nos costumes: 

R (...) os meu vizinho, a maioria das pessoa continua do mesmo jeito, só que o 

que  mudou foi mais isso aí, caso de ficar mais dentro de casa, não sair mais, 

tipo assim – dentro de casa a gente tá mais protegido do que na rua – 

antigamente não tinha nada disso.  

Aquela situação se reflete no modo de vida das famílias, no seu estilo de 

criação e mesmo na forma do brincar do jeito que é possível naquela realidade, como 

explica Raquel: 

R (...) você tando em sua casa, todo mundo na varanda de sua casa, qualquer 

coisa que acontecer, seu pai, sua mãe tá ali por perto, tá vendo o que tá 

acontecendo, (...) eu acho que o melhor até, é difícil, mas é mil vezes melhor 

você tá ali perto, sendo acompanhado, seu pai vendo o que você tá fazendo, 

com quem você tá brincando,(...). 

Sem desprezar a importância do espaço físico quando estão em discussão os 

contextos de desenvolvimento, mas reconhecendo que todas as brincadeiras 

implicam a delimitação de algum espaço (Bichara, 2006), é notório que a alteração 

apontada pela adolescente foi motivada pela necessidade de proteger as crianças dos 

riscos imprevisíveis e imponderáveis - físicos e emocionais - presentes naquele 

ambiente. Segundo esta autora, esse movimento de domesticação das brincadeiras, 

com o crescente controle e supervisão das crianças, corresponde a uma tendência 

ocidental histórica observada por Sutton-Smith (1994) e citada por Larsom e Verma 

(1999). Ela enfatiza que, enquanto esse estilo preconiza uma variável situacional, as 

brincadeiras de rua pressupõem a ausência de supervisão de adultos e das limitações 

impostas pelas regras vigentes em ambientes internos, sendo organizadas mediante 
                                                
26 No sentido da ausência de eventos que fogem à rotina diária. 
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critérios de quantidade e habilidade das crianças presentes, de gênero, espaço e 

objetos disponíveis (Bichara, 2006).  

A preferência de meninos por ambientes externos que permitam brincadeiras 

com muita movimentação (Bichara, 2001, citada por Bichara, 2006) é confirmada na 

escolha de Gabriel pela prática do futebol - apontada como fator de proteção, na 

medida em que contribui para torná-lo mais expansivo e autoconfiante, melhorando 

sua auto-imagem. Certamente, a utilização e manejo de um espaço externo mais 

amplo, sob a delimitação de regras e normas de competição coletiva, constituem-se 

elementos que favorecem o desenvolvimento daqueles atributos, identificados em 

indivíduos resilientes. 

G Muita coisa [referindo-se às mudanças propiciadas pela prática do futebol], 

até nesse jeito que eu tô agora, mais aberto, (...). Antigamente eu não 

acreditava em nada do que eu podia fazer, (...) Aí agora eu tenho certeza do 

que eu posso fazer (...), já tenho uma certa idéia do que eu sou e do que eu 

posso fazer.  

Fica assim evidenciada a noção de contexto, de acordo com a abordagem da 

rede de significações que engloba o sentido de espaço da experiência da pessoa e a 

condição, recurso ou instrumento para o seu desenvolvimento, de modo que pessoa e 

meio se construam e se transformem mutuamente, num processo interativo (Rosseti-

Ferreira et al., 2004).  

Por outro lado, Rutter (1985) alerta, de acordo com os estudos de Belle (1982), 

que os laços sociais tanto criam stress quanto trazem suporte. O problema não é a 

disponibilidade de amigos e parentes, mas a qualidade das relações pessoais com 

outras pessoas e o uso dessas relações (Henderson et al., 1981 citado por Rutter, 

1985). De fato, a extensão do ambiente ecológico supera a situação imediata, 

afetando diretamente a pessoa em desenvolvimento, em suas interações diretas com 

objetos ou com pessoas (Bronfenbrenner, 1996). Este autor já lembrara 

anteriormente que as conexões entre outras pessoas presentes no ambiente, a 

natureza dos vínculos estabelecidos e a influência direta desses vínculos sobre a 

pessoa em desenvolvimento assumem a mesma importância através de seu efeito 

naquelas que interagem com ela em primeira instância. 
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Tanto Raquel quanto Gabriel já comentaram acerca do papel de pares como 

fatores de risco, incitando-os, por exemplo, ao consumo de drogas. Todavia, 

demonstram, neste capítulo, que os amigos se constituem fios que tecem a rede de 

proteção. Gabriel adota um componente de afinidade no modo de vestir, agir e nas 

habilidades para identificar os amigos, mas distingue, dentro dessa categoria, os 

“amigos do peito”, reconhecidos pelo seu valor nas horas difíceis, pelo 

compartilhamento de emoções e sentimentos, assim como pelas atitudes isentas de 

interesse.  

G Poxa... O jeito de ser, uma das coisas que eu mais reparo (...) nunca tem pa 

extravagante, sea way, ciclone, aquelas prata até aqui [aponta na direção do 

peito], cabelo grande que nem a gente, e segundo, a gente usa roupa simples, 

eles usa aquela roupa, até o jeito de falar, você sente o cheiro de cigarro sem 

ele tá fumando(...).  

G Pô, educado bastante – eles são educados, me vê, cumprimenta, brinca... 

São como eu mesmo (...) um gosta de jogar vídeo game (...), outro desenha 

também(...) 

G (...) amigo mesmo do peito (...) É na hora que, o dia que você tiver um 

horário assim ruim, difícil, como no dia que meu pai morreu mesmo, ele tá lá, 

eu todo amoado lá, mas me agüentando (...) isso aí pra mim, na vida real da 

pessoa vale muito (...) não é aquele amigo na hora cê tá com o dinheiro aí ele 

tá lá ali (...). Não, ele eu posso tá sem nada, descalço, tá nem aí, tá ali de junto 

de você ali conversando (...). 

Raquel também faz uma distinção entre pares e amigos, baseada na sua 

percepção sobre a natureza dos vínculos: 

R Porque eu já via já o que era amizade, amizade quer o seu bem, quer o que é 

bom pra você, mas já colega, quer o que qualquer coisa, não tá nem aí prá 

você, nem pra ela mesmo. 

R (...) mas de amizade assim, eu não tenho muita, mas não é nem bom a gente 

ter muita, porque termina se tornando inimizade, (...). 

Segundo ela, os amigos defendem e protegem - ainda que pela máxima “faça o 

que eu mando, não faça o que eu faço” - acolhem confidências que nem com a mãe 



 123 

compartilham, e concorda com Gabriel quanto ao fato de que também dividem os 

momentos de dor:  

R (...) quando aconteceu (...) das prima dela querer me esculhambar no 

mercadinho, ela – pô, ia pra cima das prima dela prá me defender, olhava 

assim, aí é minha amiga,(...).Pra mim era boa, porque ela não queria que eu 

fizesse as mesma coisa que ela tava fazendo.  

R (...) tem coisa de adolescente que adolescente não conta pra ninguém, não 

tem mãe certa, então a pessoa assim é X27., acho que não influía muito, não, 

porque desde pequena eu penso assim – não, eu quero isso, vou fazer isso. 

(...) quando a gente tinha poblema assim, juntava todas sentava assim, 

começava a contar, chorava assim, pô, isso aí é que é uma amizade, (...). 

Esses relatos, acerca de pares e de amigos remetem à pesquisa de Steinberg et 

al. (1995) que investigaram a influência exercida pelos pais sobre os filhos durante a 

adolescência, no sentido de essa influência se reverter em uma forma de vida 

saudável. Os dados aqui encontrados, sobretudo na fala de Gabriel que se segue, 

confirmam a ação moderadora do meio social que os jovens encontram em seu grupo 

de pares, entre amigos íntimos, em sua rede social e em sua vizinhança. Segundo ele, 

o exercício mútuo do controle social no grupo de amigos íntimos incentiva a 

reflexão, motiva o enfrentamento e a superação das próprias limitações, assim como 

eleva a auto-estima. 

G (...) não é também só a mente, é o que você, as pessoas, os amigos falam prá 

você (...) Quem tem amizade boa, o pensamento forte não se entrega ao errado 

não.  

G Isso aí que eu acho bom neles, eu tenho amigo que até regulagem me dá, (...) 

Eu tenho que ficar de cabeça baixa, porque se eu errei... Quando ele errar 

também, eu chego e falo. 

G (...) vá lá, véio, você consegue, se eu consegui, por que você não pode?(...) 

se você tiver triste,(...) Ele vai ciscar, vai bulir aqui em você, vai, você vai ter 

que dar risada, vai terminar falando. 

As vivências dos dois apresentam concordância ao reconhecerem a relevância 

do ambiente como contexto de desenvolvimento na medida em que, como observado 
                                                
27
 Nesse caso, X.  é a inicial do nome da amiga de Raquel. 
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entre seus amigos, a ação de cada um provoca respostas adaptadas do outro 

(Cyrulnik, 2004). Esse nível de interação face a face extrapola a situação imediata e 

atinge as conexões entre outras pessoas presentes, conforme a natureza desses 

vínculos e sua influência sobre a pessoa em desenvolvimento (Bronfenbrenner, 

1996), como ficou demonstrado no evento em que a adolescente Raquel foi 

defendida pela amiga X quando ameaçada pela moça do mercadinho.   

Entretanto, Raquel e Gabriel apresentam opiniões diferentes no que diz respeito 

à interferência de amigos. Apesar de reconhecer o valor da amizade, ela considera 

que os amigos não influenciam quem é decidido e sabe o que quer. No momento em 

que o comportamento da amiga lhe oferece risco, sua autoconfiança e sua 

determinação falam mais alto e funcionam como mecanismos de proteção. 

R Acho que não influía muito, não, porque desde pequena eu penso assim – 

não, eu quero isso, vou fazer isso (...) ela não teve nem como me ajudar, 

porque era indecisa [referindo-se à amiga X.], eu que tomava minhas atitude 

por mim mesmo, mas ela não,(...) dependia da opinião dos outro (...) E você vê 

que eu me afastava das ruim e ia pra boa, boa, não, mais ou menos [ri] (...).  

Na verdade, ela particulariza e localiza a confiança oriunda do vínculo de 

amizade no núcleo familiar  

R (...) amizade é minha mãe, meu marido, que sempre todo momento que eu 

preciso ele tá aqui do meu lado, conversa comigo, me entende, a gente se 

estressa um com o outro, depois hum... se dá de bem de novo,(...). 

Assim, Raquel confirma que essa rede de compartilhamentos, essas trocas de 

experiências e co-construção de si e do outro começam a se tecer no microssistema 

familiar: 

R (...) e a principal coisa que eu acho que faz mais a pessoa se envolver ou não 

se envolver é a índole da pessoa e o tratamento dos pais em casa, porque tudo 

pra mim começa em casa. 

E se projeta, para esclarecer o que quer dizer com índole: 

R Eu não tenho bom estudo, não tenho isso, (...) não tenho tudo que eu preciso 

pra sobreviver; já a pessoa que mora lá, tem tudo que precisa pra sobreviver. 

Só que a pessoa que mora lá, por dentro, por ela, o dela ela não pensa em 

ninguém, não quer saber de nada, assim mesmo, o jeito dela não adianta ter 
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uma boa criação, não adianta ter nada; já eu, que moro aqui, já penso 

diferente, já penso que a gente tem que respeitar nosso pai, tem que dar 

carinho, tem que receber, mas, porque meu ser não é um ser ruim, é um ser 

bom, então a índole da pessoa é o que a pessoa é mesmo, independente da 

criação, do lugar que mora, independente de tudo, é o que a pessoa é, é o seu 

ser, nada muda isso, eu penso assim, que nada muda, que o fato de você ser 

uma pessoa boa ninguém pode mudar isso, isso é uma coisa que ninguém pode 

tirar de você, é isso - você querer, você ser, seu objetivo. 

Sinto-me inclinada a pensar que a noção de índole, tal como a adolescente a 

delineia, se aproxima da noção de Cyrulnik (2004) sobre o componente 

constitucional da resiliência, na medida em que sua explicação parece refletir o que 

este autor admite como um complexo sistema de interações estabelecido através de 

um mundo sensorial de gestos, palavras e sons que impregnam na criança um 

temperamento, um estilo relacional através do qual ela dispõe de seus recursos 

internos e organiza o nicho ecológico que permitirá sua sobrevivência. Por outro 

lado, é de fato no microssistema familiar que se constrói o apego seguro, base 

parental de sustentação da “bolha sensorial”, para que a rede inicial, intrincada a 

outras redes, promova a interconexão dos ambientes, formando um sistema de 

múltiplas interações entre tutores que darão suporte ao desenvolvimento. Afinal, a 

própria Raquel retrata a importância do acolhimento e da proteção primários 

fornecidos, não pelo ambiente físico, mas pelas interações propiciadas pelo ambiente 

proximal da família: 

R Dentro de casa a gente tá mais protegido do que na rua (...) a gente se sente 

mais segura pelas pessoa que tá junto com a gente, não é nem pela casa, 

porque pode atravessar qualquer coisa aí, mas principalmente[?] tá com as 

pessoa que a gente gosta e tudo, a gente se sente até mais seguro. 

Gabriel estende essas qualidades a outros membros da família nuclear, 

especialmente à família extensa, na qual se sente amplamente acolhido:  

G (...) todas irmã minha, eu gosto porque de todos cada uma já me ajudou em 

alguma coisa, eu já ajudei também... quando precisa também se tiver que 

tomar conta de sobrinho, eu tomo, dá uma de babá lá (...). 
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G É assim, família grande é boa, eu tenho tio de tudo, (...). Acho decente, 

porque quando você tem um problema, você tem com quem conversar, quando 

não tem um, tem outro, aí cê vai pro outro(...) 

Como enfatiza Cyrulnik (2005), um ambiente familiar estruturado, onde haja 

afeto e práticas domésticas, os papéis parentais sejam claros e diferenciados e exista 

diálogo entre seus membros propicia o sentimento de um “espaço de liberdade 

íntima” (p.60) que permite escapar ao ambiente deteriorado. “Essa crença familiar 

em um “controle interno” cria um equivalente ao apego seguro, uma força íntima que 

permite à criança escapar aos estereótipos de seu grupo social” (Cyrulnik, 2005, 

p.60).  

Para Gabriel, os vínculos com o pai e o irmão assumem especial relevância 

como modelos identitários, já que ele os considera ídolos, portadores de poderes que 

lhe garantem total proteção: 

G (...) tarde da noite, a gente de bicicleta na pista, ele ficava só olhando a 

gente brincar, aí o cara se sente protegido é, véio, meu pai taí, ninguém mexe 

comigo não... não tem como. Cê bolir comigo com meu pai aí... super homem 

taí (...)Porque meu pai praticamente um hobocop, meu pai era em touro, véi, 

eu ficava olhando assim... pó, era uma super homem, ficava viajando(...) meu 

pai tá aí eu quero ver, meu pai bota os peito, a bala bate, volta, bate lá, eu 

quero ver (...) quando acaba, já foi... aí tem um bocado de foto de meu pai.  

Ele traça o percurso de sua relação com o irmão, desde o tempo em que 

resolvem deixar de brigar até ele se tornar seu ídolo:  

G O que fez mudar foi... eu acho que a gente se deu conta que a gente tava 

errado o laço que tem eu e ele de irmão, a gente devia tá curtindo [...?] 

amizade, invés de tá brigando, a gente devia tá fazendo coisas boas, porque a 

vida só é uma só, e é só essa, o tempo que eu ia ter com ele ou com qualquer 

irmão meu ia ser pouco, mas tem que fazer valer a pena, aí a gente fica um 

xeretando outro,(...) É porque ele me faz com que eu me sinta bem quando eu 

tô perto dele, (...) cê olha assim, aí o cara fica louco vendo ele lá com a coroa 

na cabeça, um exemplo lá, um santo com coroa na cabeça, aí tem seu ídolo, 

porque ele joga bola muito, é capoeira, faz tudo, é desenho, ele é pedreiro, ele, 

cê fala assim ó, faça uma obra de arte com essa árvore aí, ele destroça a 
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árvore toda, faz um negócio lá bonitão assim, é meu ídolo, (...) me dá o maior 

apoio,(...) quem  mais me ajuda quando eu tô precisando aí. 

Esses relatos não deixam dúvidas quanto à significativa importância de uma 

relação emocional estável, com um dos pais ou com uma pessoa de referência, no 

sentido de prover um clima de suporte para lidar construtivamente com o conflito 

(Engle et al., 1996). 

Sem dúvida, a relação com o irmão vai fazer um contraponto importante na 

trajetória de Gabriel, quando da perda do pai. Essa imagem ficcional do irmão, 

imbatível, heróica, sustentada por um forte vínculo afetivo capaz de viabilizar o 

compartilhamento de momentos de alegria e de decepções, suplantou a perda real do 

pai, de tal forma que a “presença” dele se manteve preservada. Identifico essa relação 

a uma díade primária, que “continua a existir fenomenologicamente” 

(Bronfenbrenner, 1996, p.48). Essas identificações exercem influência decisiva sobre 

a formação de Gabriel. Seus relatos fazem referência ao meio afetivo que, segundo 

Cyrulnik (2004), durante os primeiros anos, pode inculcar na memória biológica não 

consciente um modo de reação, um temperamento, um estilo comportamental que, 

em situações de sofrimento durante a adolescência, podem explicar atitudes 

surpreendentes além de favorecer uma suave determinação: 

G (...) esse lance de chorar não é comigo; é mais de brincar, dar risada; se eu 

tiver retado e com bem dificuldade, eu achar aquele pouco pra mim e achar 

uma pessoa que precise mais eu dou – os outro fala que eu sou idiota, eu falei 

– eu sou assim mesmo e acabou.(...) é meu sangue, é da raça de meu pai, da 

família de meu pai, fazer o quê? Se eu gosto de ser assim? 

Esse jeito de Gabriel encarar a vida se harmoniza com a maneira afetuosa, bem 

humorada e assertiva de seu pai reagir às dificuldades, conforme as pistas que ele nos 

fornece. Desse modo, confirmam a hipótese de Rutter (1985) de que as formas pelas 

quais os próprios pais lidam com estresses de vida podem influenciar a forma como 

as crianças respondem a suas transformações e problemas: 

G Uma hora ele tinha a briga dele lá, mas na hora daqui há pouco já tava 

conversando, agradando minha mãe, dando risada, (...) a gente fez alguma 

coisa errada, ele pegava dava umas tapa, daqui há pouco ele tava dando 

risada, brincando com a gente, a gente esquecia da porrada, (...). Ele 
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[referindo-se ao pai] –“pô, estuda mesmo, se você passar de ano vai ganhar 

tal, tal”, o cara elegante, você vai se divertindo, ele vai começa falar coisa 

bonita, fica tudo pra estudar, tudo encima, eh, o super homem mandou estudar, 

eu vou passar e passava mesmo, no outro dia fazia a prova de olho fechado, 

ainda.  

G (...) apesar que ele não teve nem estudo, até tal série, mas pá, muito bem, 

sabia se expressar, brincava com todo mundo, não tinha inimigo assim, não 

tinha,(...) 

Também Raquel declara uma forte figura de identificação na família, decisiva 

na construção de sua itinerância  

R (...) se eu fizesse uma coisa assim, eu não tava dando valor a mãe que eu 

tive, porque tem muita gente que não tem e nem por isso tá também, tem muita 

gente que queria ter uma mãe que eu tive – que eu tenho. Ela é um exemplo de 

mulher pra qualquer uma, (...) então eu procurei seguir o exemplo dela (...) 

Essa compreensão reforça, portanto, os estudos que conferem ao suporte da 

família extensa a possibilidade de tornar seus ambientes familiares relativamente 

saudáveis (e.g. Rutter, 1990, in Luthar, Cicchetti & Becker, 2000).  

Essas relações, que exercem função de suporte social, assumem fundamental 

importância no desenvolvimento porque atuam como processos proximais, ou seja, 

representam mecanismos de interação comportamental organismo-ambiente 

(Bronfenbrenner, 1995). Segundo este autor, esses processos dirigem o 

desenvolvimento e geralmente têm o efeito de reduzir ou amortizar diferenças 

ambientais sobre seus resultados. Eles são profundamente afetados pelas 

características do desenvolvimento da pessoa e pelo contexto ambiental. Assim, sua 

efetividade pode ser alterada em razão da estabilidade do ambiente, com reflexos 

sobre o funcionamento psicológico. Apesar disso, não é claro que a instabilidade e a 

“descontinuidade” (grifo do autor) do ambiente sejam fatores críticos na redução da 

força do processo.  

Embora invadido em sua intimidade e exposto a todas as violações do Direito, 

as palavras de Raquel indicam ainda prevalecer, senão na concretude do amparo 

legal, na ordem subjetiva do sentimento de proteção, o caráter de espaço privado e 

reservado do ambiente familiar, distinto do espaço público: 
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R (...) acho que pai e mãe sempre quer o bem da gente, que a gente fique 

pertinho deles, porque sabe se a gente sair, vai enfrentar o que eles 

enfrentaram do lado de fora, que é difícil, né? Não é igual como dentro de 

casa, ali tá mãe falando, reclama, briga, mas é mãe, agora quando você tá do 

lado de fora é muito diferente, porque você não vai ter mais a proteção de mãe, 

de pai (...)  

Além de distinguir as esferas do ambiente, este relato remete à questão da 

família no sistema de proteções sociais. Para compreendê-la em sua amplitude, faz-se 

necessário levar em consideração as vicissitudes do macrossistema sócio-político-

econômico internacional que repercutem em países periféricos, como o Brasil. 
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5.3.2 A família no sistema de proteção social  

 

“Se eu fosse uma criança adotada, que fica assim num 

orfanato, que não tivesse assim uma boa família pra 

criar, talvez muita coisa que eu devia aprender junto 

com meu pai e minha mãe, eu não ia aprender (...)” 

 

 

No contexto da sociedade pós-segunda guerra, em que o trabalho adquiriu 

status de emprego, o Estado-providência, como regulador das transformações e 

regente da economia, exerce a função essencial de redutor de riscos sociais, 

permitindo aos indivíduos vislumbrar uma redução das desigualdades e a 

oportunidade de programar seu futuro (Castel, 2005, grifo do autor). Portanto, afirma 

Bauman (1998), o estado de bem-estar funciona como uma rede de segurança 

extensiva a toda comunidade, constituindo-se, assim, uma forma de seguro coletivo 

(grifo do autor). 

Entretanto, exigências de competitividade da mundialização do comércio 

fortalecem os processos de individualização, levando ao enfraquecimento ou 

desmoronamento das associações. Os governos nacionais promovem os ajustes à 

custa de restrição e corte de empregos, de redução de salários e de serviços estatais 

gratuitos básicos, com conseqüente deterioração da qualidade de vida (Goldani, 

2002). Segundo Soares (2003, grifo da autora), às antigas desigualdades superpõe-se 

uma “nova” pobreza, caracterizada pela acentuada informalidade, pela generalização 

de situações de precariedade e instabilidade, pelo desemprego, subemprego e pela 

desproteção trabalhista.  

Essa realidade afeta o potencial de proteção das famílias, comprometendo 

desde o atendimento às necessidades básicas, como moradia e educação, até as 

mínimas garantias de concretização do sonho de um envelhecimento seguro. 

R Então, dificuldade assim de conseguir emprego, de ter um lugar bom pra 

morar, isso tudo; (...) o sonho de todos pai é esse – que estude, no futuro tenha 

uma casa, tenha isso, tenha aquilo, prá poder dá a ele no futuro, quando tiver 

velhinho... todos pai pensa assim, né? 
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Mesmo quando o pai de Raquel era assalariado, as condições já não eram 

fáceis: 

R (...) o sufoco que meu pai, minha mãe passou pra me criar, o que foi que eles 

passaram, a gente passou fome, o dia todo esperando meu pai, minha mãe 

chegar, nenhum dos dois chegou, a gente com fome, aí a vizinha que deu 

manga verde pra gente chupar, (...). 

A pauperização da família atingiu a esfera mais elementar e básica da 

sobrevivência: a assistência alimentar. Soares (2003, p.70, grifos da autora) 

considera “digna de nota a “circularidade” da causalidade e das relações entre 

pobreza, fome e desenvolvimento” evidenciada pelos documentos internacionais28, 

que apontam a fome ao mesmo tempo como causa e efeito da pobreza e fator de 

impedimento às “oportunidades de desenvolvimento”. Nesse sentido, constata uma 

tendência para a expansão de estudos que buscam uma definição mais ampla e 

completa da condição de pobreza, através da incorporação de outras variáveis 

sociais além da renda, a exemplo de determinadas estruturas familiares e certas 

etapas do ciclo vital das famílias.  

Os efeitos acentuados da globalização no mundo do trabalho se fazem 

presentes também numa distribuição desigual do progresso técnico e de seus 

benefícios entre os países, com elevados custos sociais para os periféricos (Castel, 

2005). As crescentes exigências para inserção e permanência nos postos de trabalho 

contribuem para que surja, de um lado, uma maioria de assalariados com tal 

defasagem cultural que não consegue responder às demandas; de outro, aqueles 

considerados demasiado idosos ou com formação insuficiente para se atualizarem, 

porém muito jovens para lograrem o benefício da aposentadoria. A força de trabalho 

desses jovens é, dessa forma, alijada pelo elevado nível de qualificação exigido antes 

mesmo que comecem a atuar. Enquanto alguns vagam entre estágios ou pequenos 

serviços, uma minoria superqualificada exerce funções inferiores a sua capacidade 

intelectual (Castel, 2005). Raquel, no seu relato, denuncia a situação de desemprego 

que aflige a comunidade, percebe o significado da qualificação, mas acentua outro 

fator importante: a discriminação de que são vítimas, não só pela cor, como também 

                                                
28 FAO/ONU, Informe de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, junho de 
2002. 
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pelo local de procedência. Ela cita um episódio em que fora discriminada pela patroa, 

em sua ocupação no mercadinho:  

R A dificuldade no caso de conseguir emprego, de conseguir sustentar a 

família, no caso assim, pra você ter um bom emprego, você tem que estudar, 

muitos que estuda tem um bom estudo, não tem um bom emprego. 

R Era uma humilhação, um tipo uma exploração praticamente, oxe, passava 

me chamava de preta, uma vez pararam me esculhambou  toda – ah, essa nega 

preta, maconheira da invasão (...) 

Nesse sentido, Castel (1998) conclui que a precarização do trabalho traz, em 

sua esteira, os processos que alimentam (grifo do autor) a vulnerabilidade social, 

produzem o desemprego e a desfiliação29, inserindo-se como conseqüência 

necessária do novo modelo. Trata-se do Estado mínimo, que concentra suas 

atribuições em setores básicos como educação, saúde e segurança e transfere ao 

âmbito privado – pessoas e comunidades, conforme Soares (2003) enfatiza, a 

responsabilidade de encontrarem suas próprias soluções para os problemas sociais. 

Assim, opera-se uma “(...) profunda reformulação do papel do Estado, não apenas em 

termos do seu protagonismo econômico e de suas funções reguladoras como 

também, de suas responsabilidades como provedor de políticas econômicas e sociais” 

(Carvalho & Almeida, 2003, p.113). 

Nesse contexto, as controvérsias acerca da centralidade e do futuro da família 

nas sociedades contemporâneas perdem espaço, diante da inquestionável importância 

de seus compromissos e de suas funções sociais acionadas, sobretudo, em situações 

de adversidade (Carvalho & Almeida, 2003). Raquel conclui que é melhor estar, em 

alguma medida, limitada em seu crescimento, uma vez garantida a segurança que a 

proximidade da família pode lhe proporcionar: 

R (...) termino achando assim que nenhum pai que mora num lugar assim, é 

mil vezes cê ficar na sua casa com seus pai, porque bom ou ruim tá ali, tá te 

protegendo, tá vendo o que tá acontecendo. 

 

                                                
29 Processo que designa a situação de indivíduos que flutuam na estrutura social, à margem do 
trabalho e nas fronteiras das formas de troca socialmente consagradas (Soares, 2003).  
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Com efeito, conforme Sarti (1999) salienta, ainda que os males da infância 

produzam algum efeito na vida adulta, não impedirão o crescimento, caso novas 

possibilidades se apresentem ao longo do caminho. Segundo Silva et al. (2004), 

apesar de certa previsibilidade das trajetórias desenvolvimentais a partir da 

disponibilização social de determinados percursos, o desenvolvimento está aberto a 

outros, que podem reorientá-lo. Raquel compartilha desse ponto de vista quando 

demonstra estar convencida de que possíveis intercorrências negativas não são 

determinantes de desvios nas trajetórias, na medida em que percebe o apoio e o 

acompanhamento familiares como circunscritores potencialmente positivos. 

R Mas aquela pessoa que tem uma educação boa, mesmo tendo 

desentendimento em casa, mas os pais sempre tando ali junto, um com o outro 

criando o filho ali, um lado a lado do outro, mesmo com tudo que aconteça, é 

bem mais fácil a pessoa criar um caminho certo. 

É indiscutível a relevância da família como cenário dos processos 

intersubjetivos, em que são socializados e construídos significados culturais e 

padrões de interação característicos do estilo de cada núcleo e de cada pessoa (Bastos 

et al, 2002). Também é notório o seu papel na proteção social, como fonte de apoio 

material e afetivo para seus membros, em face do forte impacto da ameaça das 

políticas do Estado mínimo com referência às garantias de níveis mínimos de 

emprego, de salário, de saúde e educação gratuitas, como direitos universais 

(Goldani, 2002). Assim, esta autora constata que a relação entre família e trabalho 

como eixos organizadores da vida assumem amplas proporções, independente de 

idade, raça ou nacionalidade. 

Sem dúvida, o estigma de residir em lugares perigosos, “territórios de 

deterioração, marginalidade e delinqüência, onde apenas o refugo da sociedade aceita 

ficar” (Carvalho & Codes, 2006. p.133), aliado à baixa escolarização e à precária 

qualificação de parcela significativa da comunidade, reduzem suas oportunidades de 

emprego. Na Região Nordeste de Amaralina, 61% da população não possuem o 

ensino fundamental completo e 24% sequer chegaram a completar as quatro séries 

iniciais que compõem o antigo primário (Pré-diagnóstico da Região Nordeste de 

Amaralina). Essas condições tornam ainda mais difícil para as famílias dessa 

comunidade cumprirem aquele papel, o que por vezes resulta na convocação 
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compulsória e precoce de adolescentes e crianças a contribuírem com a renda 

familiar: 

R (...) mas quando aperta a situação, bota pra fazer alguma coisa, pra vender 

picolé, aí já são os meio que eles procura pra evitar de terminar se 

corrompendo, se misturando com certas pessoa que não deve, né?” 

R (...) tem umas criancinha que vai prá sinaleira ficar pedindo dinheiro, são 

coisas que não tem nada a ver; a mãe ficar dentro de casa (...). 

Consideradas como “estratégias familiares” ou “estratégias de sobrevivência”, 

essas rendas são reunidas em um orçamento comum, utilizadas segundo critérios 

definidos pela unidade familiar, para atender as necessidades de seus componentes 

(Carvalho & Almeida, 2003).  

Esta situação, originada no macrossistema político-econômico, atinge 

diretamente o microssitema familiar de Raquel, nos exemplos de seu pai e de seu 

companheiro desempregados, se refletindo igualmente no exercício de atividade 

informal da mãe. A propósito, a Pesquisa de Emprego e Desemprego, realizada pela 

UFBA/SEI/SEPLANTEC/SEAD/DIEESE, aponta uma taxa de 26,0% de desemprego 

total entre 2003-2004 em Salvador e 26,8% na Região Metropolitana. Os 

trabalhadores ocupados, integrantes da denominada “informalidade,” atingiram em 

2003-2004 a taxa de 44,9% na Capital e 45,2% na Região Metropolitana (Carvalho & 

Codes, 2006). Os dados mostram, portanto, não se tratar de opção, como disse 

Raquel, afinal, em condição completamente oposta, ela própria se submete à 

exploração laboral: 

R (...) desde que eu me entendo por gente, eu sempre vi ela [a mãe] assim, 

vendendo Q-boa, desinfetante. Como não achou emprego, aí foi procurar uma 

coisa pra fazer pra ela mesmo, uma coisa que garantisse o sustento dela. (...) 

então foi uma opção que ela teve. 

R (...) mas eu pedi, insisti pra trabalhar lá [referindo-se ao pai, que era 

contrário a sua permanência no mercadinho] aí elas começava me dando cinco 

reais por semana, eu trabalhando dia-a-dia, (...) inclusivemente quando eu 

trabalhava lá aí tinha as coisa assim, eu me lembro até hoje, eu rancava assim 

a cabeça do aimpim, rancava assim as coisa que não tava prestando, botava 

tudo dentro do saco, pegava as manga que tava podre. Outro dia desci com 
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meio saco de areia aqueles grande, de batata nas costa, pô, cheguei em casa 

botei assim, fiquei tão feliz – pô, hoje vai ter tudo pra gente comer, tô feliz; 

nisso, fui trabalhar todo dia, chega dia de domingo eu trabalhava,(...). 

R (...) ôxe, o dia todo passando roupa, final da semana ela queria me dar 25 

reais, eu fui guentando, tô grávida, tenho que comer, me alimentar, e F. [seu 

companheiro] não tava trabalhando, tenho que me alimentar e também tem F., 

aí ficava pensando nisso, entendeu? 

Esses relatos falam da crescente exclusão e discriminação a que são 

subordinadas as classes desfavorecidas dos grandes centros urbanos, em decorrência 

do agravamento das desigualdades e disparidades de renda. Como efeito cascata, 

ocorre a degeneração de suas condições de vida em termos de alimentação, saúde, 

habitação, saneamento e educação (Santos, 2001). Tive oportunidade de verificar 

este fato ao conhecer a casa de Raquel: um barraco de madeira construído 

aproveitando-se três paredes de alvenaria, limites de casas vizinhas; piso de chão 

batido, cobertura de telhas de “eternit”; à entrada, um pequeno cômodo com mesa, 

fogão e pequeno armário de mantimentos; não há geladeira; um quarto com uma 

cama de casal, guarda-roupa improvisado, televisão colorida de 14 polegadas 

emprestada, rádio, ventilador; ao lado da cama, separado por uma cortina de tecido, 

um vaso sanitário sobre um buraco, sem ligação a um adequado sistema de esgoto; 

não existe chuveiro, nem área privativa para banho; vale registrar que algumas vezes 

presenciei ratos transitarem no interior do dormitório.  

Diante desse quadro, não provoca surpresa o questionamento de Raquel quanto 

ao valor monetário do salário mínimo confrontado com o seu valor moral, tendo em 

vista que, constitucionalmente, deveria assegurar, ao menos, o atendimento às 

necessidades básicas: 

R (...) diz que o salário mínimo é pra quê... a pessoa tem direito a passear, isso 

tudo direitinho, alimentação, tendo meu dinheirinho no bolso, pra mim tava 

ótimo, não precisava nem ser rica... ter mansão, não sei quê... Não faço 

questão de ter dinheiro! 

Sem dúvida, o questionamento da adolescente remete-me à noção de 

sofrimento ético-político proposta por Sawaia (2002) para expressar o matiz ético do 

cotidiano imposto pela desigualdade social, que restringe o acesso à produção 
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material, cultural e social de camadas significativas da população. Esta autora se 

baseia nas teses de Heller (1979) para distinguir dor de sofrimento. A dor como 

própria à vida humana, sua capacidade de estar implicado em ou ser afetado, o 

sofrimento como a dor mediada pelas injustiças sociais. Nessa perspectiva, sou 

levada a refletir sobre o sofrimento de chefes de família que não conseguem sequer 

garantir sua própria sobrevivência e de seus dependentes... pergunto-me como fica 

sua dignidade, submetido às “artimanhas da exclusão”30. Recordo-me, então, um 

trecho muito verdadeiro de uma música de Gonzaguinha31, segundo o qual “... um 

homem se humilha se matam seu sonho/ seu sonho é sua vida e a vida é trabalho/ e 

sem o seu trabalho, o homem não tem honra/ e sem a sua honra, se morre, se 

mata...”. Distante do discurso vazio de intenção meramente panfletária, essas 

considerações traduzem uma preocupação com a atuação do psicólogo no campo 

social que possibilite, como Sawaia (2002) sugere, o seu olhar sobre a exclusão a 

partir da afetividade. 

Nessa direção, vale ressaltar um trecho do relato de Raquel em que ela julga 

perceber uma pontinha de orgulho na expressão do pai quando ela chega em casa 

trazendo as sobras do mercadinho. É possível que situações como esta tenham um 

papel importante em alimentar neles alguma esperança, imprimindo sentido em suas 

vidas: 

R (...) aí meu pai olhou assim pra mim, aí eu – eh, meu pai deve tá orgulhoso 

de mim, poxa, eu trouxe comida prá dentro de casa,(...) 

Santos (2001) salienta que as conseqüências excludentes e discriminatórias 

anteriormente referidas, de acentuado impacto negativo sobre o microssistema 

doméstico, tendem a ser suportadas prioritariamente pelas mulheres que acumulam o 

trabalho externo às atividades “do lar”, quando não são, elas próprias, as chefes de 

família. Os discursos dos adolescentes confirmam o papel ativo da mulher na 

economia doméstica e a sobrecarga que assumem: 

R (...) ela sempre foi trabalhadora, tem até as marca do trabalho dela nas 

perna, cheia de varize, minha mãe sempre vendeu Q-boa, dia e noite,  e quando 

falava assim - ôxe, mãe, cê não tá cansada – não tô cansada, não, mas ela 

tando cansada, pensava  na gente,(...) 
                                                
30 Em alusão ao livro de Sawaia (2002)  
31 Música « Um homem também chora » (Menino Guerreiro) 
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G (...) aí minha mãe pá assim, é boa, não tenho o que me queixar de minha 

mãe, não, ela dá duro pra dar o que de comer a gente, né,(...). 

Segundo Bronfenbrenner (1996), o desempenho efetivo dos pais e seus papéis 

na educação dos filhos naquele contexto dependem das exigências desses papéis, dos 

estresses e dos apoios oriundos de outros ambientes. As profundas mudanças de 

valores no mundo do trabalho, sobretudo no que diz respeito ao individualismo e à 

forte competitividade, levaram a um perverso empobrecimento das redes de 

solidariedade e reciprocidade. Desse modo, esses princípios passam a se concentrar 

na família e em alguns poucos vizinhos (Carvalho & Codes, 2006) que se 

sobrecarregam, assumindo o compromisso por serviços que o Estado deixa de 

oferecer (Goldani, 2002).  

A propósito, Raquel admite que “Tem muitas pessoas boas, muitas pessoas 

legais, que se preocupa com a comunidade”, mas reforça a imagem da família como 

instituição que fornece as bases para a formação moral e padrões de conduta, apesar 

das dificuldades enfrentadas para garantir a provisão material de seus componentes 

R Ajuda bastante, porque se eu não tivesse uma família, (...) se eu fosse uma 

criança que fica assim num orfanato, que não tivesse assim uma boa família 

pra criar, talvez muita coisa que eu devia aprender junto com meu pai e minha 

mãe, eu não ia aprender.(...) deles tarem do meu lado, até as briga mesmo de 

irmão com outro ali, ajuda bastante [sorrindo], então ajuda bastante a gente a 

no futuro construir a vida da gente encima daquilo ali que a gente viveu. Quer 

dizer, as coisa que a gente fez errado, a gente tentar fazer certo e as coisa que 

fez de certo, melhorar. Então, acho que a família influi em tudo bastante na 

vida da pessoa, por isso que eu falo – se a pessoa tiver uma boa criação - ter 

um pai, uma mãe ali do lado, ninguém é perfeito, mas tenta dar o melhor de si 

pros filho e esperar só o bom, né? 

No tocante à possibilidade de adolescentes que vivem em ambientes 

socialmente adversos construírem itinerâncias resilientes fora da criminalidade, 

Rutter (1985) afirma que a proteção à delinqüência32 deve se originar de controles 

sociais apropriados e de modelos pró-sociais (como no grupo de pares e na disciplina 

escolar), de uma boa supervisão parental e monitoramento das atividades da criança, 

                                                
32 O termo delinqüência, atualmente em desuso, é usado pelo autor no original. 
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de boas realizações escolares e de, no mínimo, uma boa relação íntima. Destaca, 

dentre essas fontes, a supervisão parental na prevenção ao envolvimento da criança 

em atividades e grupos sociais que predisponham à delinqüência. Na direção que 

investiga a influência do estilo de supervisão parental, a pesquisa de Steinberg et al. 

(1995) aponta diferenças nos adolescentes, conforme a criação. Assim, aqueles 

criados com base no estilo confiante pareceram mais ajustados, competentes e 

seguros de suas habilidades e menos susceptíveis a se envolverem em problemas. 

Esses autores concluíram que as práticas parentais exercem um impacto primário e 

direto sobre os padrões de comportamento, predizendo traços de personalidade e 

orientações que conduzirão o adolescente à afiliação a grupos identificados com a 

visão de mundo dos pais. Além disso, constataram que o elevado consenso de valores 

na vizinhança não resultará em efeito benéfico, diante de baixos padrões de 

supervisão, ou monitoramento menos vigilante.  

É importante ressaltar que não assumo uma concordância com esses resultados 

no que diz respeito a uma correspondência absoluta entre o estilo de criação e a 

garantia de resultados exitosos e que esse tipo de estudo possibilite a predição do 

comportamento futuro. Entretanto, não é possível deixar de destacar a indicação da 

pesquisa citada quanto à influência do estilo de criação e das práticas parentais sobre 

os padrões de comportamento. Entendo que este aspecto está implícito, em certa 

medida, na compreensão sobre o ambiente “sensado” (Cyrulnik, 2004) e nas 

interações que ele possibilita entre a criança, seus pais e outros elementos presentes, 

construindo, dialógica e gradativamente, um estilo relacional que, aos poucos, se 

manifesta. Portanto, a influência do estilo de criação, de acordo com esse modo de 

pensar o desenvolvimento humano, não se dá de forma direta, porquanto são 

múltiplos os ambientes e múltiplas as interações possíveis. Considero, então, que 

esses e outros fatores, em conjunto, formam redes de significação múltiplas, com 

resultados imprevisíveis sobre o desenvolvimento.  

De todo modo, é significativo que Raquel reconheça, de forma muito clara, a 

relevância da supervisão parental e o monitoramento das atividades, não apenas em 

ambientes adversos, como aquele onde vive, mas também entre os adolescentes que 

possuem boas condições financeiras: 
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R (...) por isso que é bom o pai, a mãe, tá presente, tando presente vai defender 

– não, meu filho não vai fazer isso não, porque eu não quero; agora uma 

criança que tá solta, que o pai a mãe no trabalho o dia todo, chega não 

procura saber o que foi que aconteceu, não vai saber isso,(...). 

R (...) no caso, passa a maioria do tempo com a babá ou com outras pessoa 

que não tem nada a ver (...) eu acho que tem que ter um tempo pro filho, tempo 

pra o amigo – pra cada um tem que ter um tempo certo.(...) ainda mais quando 

tá na fase da adolescência, muitos deles não dá a devida atenção porque pensa 

– não, tô dando dinheiro, não precisa eu tá ali toda hora enchendo o saco, mas 

às vezes a criança fica carente daquilo ali e termina ... – ah, eu faço o que eu 

quiser, ninguém tá aqui mesmo pra me corrigir, pra me orientar, só a babá, 

prefere dar mais atenção pro trabalho do que pra mim... Então acho que isso 

aí também influi bastante pra que esse jovem que tem as condição melhor ficar 

assim nessa vida de... a rolé, (...) até é uma forma de muitos deles se preencher  

assim o vazio que tem tipo – eu queria conversar agora com meu pai, com 

minha mãe, aí não tem pai e a mãe pra conversar, pai e a mãe não tem tempo, 

aí os amigo chama – umbora, pá, fumar, aí vai já. Eles pensam que fumando 

vai esquecer aquilo ali (...) como muitos aqui mesmo falam, já conversei com 

muitos menino aqui que antigamente era amigo meu, desde pequeno, (...) pô, 

você tenta esquecer os problema fumando? Mas não é assim, você vai esquecer 

por aqueles minuto ali, mas depois você vai se lembrar de tudo de novo... não 

vai adiantar (...). 

Numa vertente possível de análise, Raquel atualiza a discussão sobre o prejuízo 

das condições de pobreza sobre o desenvolvimento. Seus relatos sugerem que eles 

não são, por si mesmos, determinantes de desajustes.  

A propósito, Cecconello e Koller (2000) admitem a ameaça que crescer na 

pobreza representa ao bem-estar da criança, limitando suas oportunidades de 

desenvolvimento. Entretanto, salientam que os efeitos da miséria econômica, ao nível 

macrossistêmico ecológico, operam sobre o desenvolvimento e podem causar 

distúrbios emocionais e problemas de conduta, quando conduz à miséria afetiva. Na 

mesma direção, a pesquisa de Cecconello (2003) sobre resiliência e vulnerabilidade 

em famílias constatou que a pobreza e a violência presentes na comunidade tendem a 
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potencializar os efeitos negativos associados aos fatores de risco internos da família, 

mas, na ausência destes fatores, não atuam dessa forma, graças à ação moderadora de 

fatores de proteção, tais como: as características pessoais dos familiares, a coesão 

familiar e o apoio conjugal/social. Cecconello (2003) também chama atenção para a 

armadilha de interpretações lineares que correlacionam fatores de risco à etiologia de 

problemas na infância e juventude, caracterizando, conforme definem Engle et al. 

(1996, p.621, grifo dos autores), a “patologia da desvantagem”.  

Essas colocações são compartilhadas por Cyrulnik (2004), na medida em que, 

segundo ele, não é a pobreza dos pais que prejudica a criança, mas seu isolamento 

afetivo e a ausência de rotinas. Essa situação resulta em um ambiente esvaziado de 

tutores afetivos, que compromete profundamente o desenvolvimento. Contudo, tal 

situação pode ser moderada pela presença de outros tutores afetivos presentes nas 

infinitas conexões da rede de significados que “captura” o recém-nascido e que são  

capazes de traçar trajetórias as mais variadas, numa gama de possibilidades e limites 

ao desenvolvimento (Silva et al, 2004). 

Raquel defende com clareza e precisão a necessidade do exercício da lei e da 

autoridade, independente do estilo parental de criação, ao mesmo tempo em que dá 

seu testemunho quanto às reais conseqüências provenientes de falhas no 

monitoramento:  

R Acho que inclui bastante assim a criação deles, o pai e a mãe não sabe 

assim na hora certa brincar, na hora certa falar sério - tá errado, não sabe 

corrigir. Nas horas que devia dar a correção nele, não dá a correção devida, 

ele se sente assim no poder de fazer qualquer coisa que quiser, que ninguém 

vai reclamar deles mesmo... 

R (...) aquela prisão toda, que eu pensei que era prisão, não era prisão, porque 

as coisa aqui fora são bem difícil, esses menino meu vizinho que brincava aqui 

na porta, hoje em dia é tudo ladrão, hoje em dia tudo se envolve, faz, 

acontece(...). 

Observo na fala de Raquel uma ênfase muito grande na responsabilização da 

família e na valorização da “índole da pessoa” como fatores preponderantes do 

comportamento, minimizando fatores sociais relevantes como a ociosidade dos 
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jovens, sua falta de perspectiva, seu encantamento pelos bens de consumo, sua 

educação escolar precária, que não podem deixar de ser considerados numa 

discussão desse tipo. Desse modo, não posso deixar de sinalizar que sua percepção, 

impregnada de valores conservadores e correntes no cotidiano das pessoas com quem 

ela vive, traduz uma cultura baseada na culpabilização do indivíduo pelos seus 

insucessos ou fraquezas, não lhe permitindo alcançar a complexidade do fenômeno e 

a abrangência de fatores macrossistêmicos nele implicados. No que diz respeito à 

prática infracional na adolescência, Raquel apresenta suas etnoteorias33 carregadas 

dessa mesma compreensão que pondero aqui: 

R (...) como é... cabeça vazia, oficina de satanás, se você tiver com a mente 

desocupada, pô não tem um curso pra eu fazer, não tem uma coisa pra eu me 

profissionalizar, (...) quando a gente ocupa bem a cabeça da gente, não tem 

espaço pra ladrão,(...). 

R (...) muitas vezes isso aí faz até ladrão, cê cria ladrão,(...) [referindo-se às 

abordagens violentas da Polícia, sem fundamento]. Pô, eu não tava fazendo 

nada de errado, porque ele tava fazendo isso comigo?  

R (...) aos pouquinho vai criando uma revolta no coração das criança; se a 

criança não tiver uma boa índole, uma boa criação, aí já era, vai nesse meio. 

(...) tem muitos assim que vai pelo embalo,(...) tá vendo ali tênis de marca, eu 

também quero, ai tem uns que é pelo impulso, pensa que é fácil, que é uma vida 

boa, vida mansa, como muitos diz,(...). 

R (...) já tem outros assim que vai mais por revoltas, porque às vezes até esses 

pais cachaceiros, chega em casa faz e acontece, bate na mãe, aí, muito explica 

assim – se eu começar a me envolver eu vou ter arma, e aí ele não vai mais 

fazer isso, porém pensa que vai ter mais poder (...).   

                                                

33 Termo utilizado por Harkness e Super (1996, apud Melchiori e Alves, 2001) para se referir às 
crenças. Segundo aqueles autores, as crenças são mais implícitas que explícitas e subsidiam o 
comportamento do indivíduo  
 

 

   

. 
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Retomando a pesquisa de Steinberg et al.(1995) sobre a influência do estilo de 

supervisão parental, observei outra articulação possível com o presente estudo, no 

que se refere à integração social familiar. Seus achados revelam que viver numa 

vizinhança caracterizada por um alto grau de integração é benéfico para o 

adolescente apenas se sua família é socialmente integrada, o que localiza o 

diferencial nos laços individuais da família.  

Gabriel e Raquel não deixam dúvidas sobre este aspecto, já que ambos 

declararam o quanto foi decisivo para eles o apoio das relações familiares – com 

pais, irmãos, tios, companheiro - para a construção de suas itinerâncias. Nesse 

sentido, Raquel faz observações importantes acerca da necessidade de preservação e 

do fortalecimento desses vínculos: 

R Eu acho a presença dos pai assim na vida assim do filho eu acho que é 

bastante marcativo assim (...) 

R (...) acho que é mais muita falta de entendimento, muita falta de conversa, de 

diálogo entre um e o outro. Acho que o pai e o filho tem que conversar mais; e 

também falta de coragem,(...). 

R (...) tem muitas coisa que faz até o jovem ir prá esse lado aí é isso, a falta de 

atenção, do pai e da mãe ali tá junto, mesmo que não seja cem por cento, mas 

tente ajudar nas dificuldade que ele tem, porque quando tá indo pra 

adolescência... é um mundo novo pra eles, conhece pessoas diferentes, já vai 

mudando assim, vai vendo que o corpo tá ficando diferente, tudo nos 

adolescente vai ficando diferente, porque ele tá crescendo, então eu acho que 

tem que ter bastante ajuda do pai e da mãe nesse momento, mesmo que não 

seja o tempo todo, uma horinha quando você tiver tempo, dedique esse tempo 

ao filho,(...). 

Percebo que ela relaciona o significado dessas relações à formação de um modo 

de ser no mundo, no dizer de Sarti (1999, p.100), a “função estruturante das relações 

entre os indivíduos e de elaboração das experiências vividas”. Suas palavras dizem 

respeito ao imbricamento entre os aspectos do macrossistema e as relações afetivas, 

resultando em que os membros da família, diante dos perigos, acionem mecanismos 

de proteção. O relato que se segue remete à constituição dialética da família, a partir 
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da relação entre o “nós” e o “outro”, sendo este a condição da existência do “nós” 

(Sarti, 1999): 

R (...) o fato de que a pessoa se torna mãe ou pai sempre quer proteger e um 

dia mais você vai ver uma pessoa querendo machucar e vai deixar igual uma 

galinha, os pintinho, quando a gente vai pegar o pintinho da galinha que a 

galinha tá choca, ôxe, sai de baixo, já quando tá grande, a galinha não liga 

mais, apesar de que pai e mãe não é assim, mas quando tá pequenininho, se for 

pegar, ela já se incha toda pra atacar ... é a mesma coisa, até parece um 

pouquinho com a gente assim .... mãe, assim, é a mesma coisa... 

Por outro lado, a riqueza de sua metáfora me faz pensar, de acordo com 

Cyrulnik (2004), na biologia genética e comportamental, modelada pelas pressões do 

meio, a partir dos seres humanos que nos cercam, e na biologia periférica, composta 

pelos comportamentos dirigidos à criança, constituindo uma espécie de 

sensorialidade material que dispõe em torno dela alguns tutores, ao longo dos quais 

ela terá de se desenvolver. Esses elementos se fazem presentes, por exemplo, em 

situações críticas, como ao ser convidada por amigas a usar drogas ou praticar atos 

ilícitos 

R Eu pensei logo em minha mãe,(...) pensar também que quem tá do redor (...), 

a gente termina prejudicando, porque a pessoa que tá do lado da gente sente, 

porque, poxa, o pai e a mãe pensa – pô, criei meu filho com tanto esforço, com 

tanto carinho, agora tá assim? O que foi que eu fiz de errado?  

Desse modo, Raquel reconhece a identidade narrativa dos pais – o modo 

particular de cada um influenciar sua itinerância e favorecer certas “disposições 

temperamentais”, que culminam por definir um “estilo existencial” (Cyrulnik, 2004): 

R (...) porque é assim – minha mãe e meu pai sempre me falou: se você revidar 

com a mesma moeda, sempre vai tá naquilo ali, nunca vai se resolver. 

R (...) meu pai grosso ou não, do jeito dele, brabo ou não, mas ele tentou me 

ajudar; não foi bem o que eu precisava, mas eles ajudaram bastante, eles teve 

sempre presente assim na minha vida, nessa parte assim da minha 

adolescência,(...). 

R (...) a luta que meu pai teve, minha mãe teve pra mim não é pra eu ser uma 

menina errada (...)  
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Os comentários dela refletem a relevância que a adolescente atribui às relações 

familiares com relação ao desenvolvimento pessoal de adolescentes, em especial 

aquelas relações que envolvem pais e filhos. Sem menosprezar o papel da família no 

processo de constituição do sujeito e na formação de sua personalidade, as evidências 

dos relatos salientam, sobremaneira, a singularidade dos adolescentes da pesquisa no 

que se refere ao enfrentamento das situações adversas.  

O ponto de vista de Raquel confirma, com toda propriedade, que “ninguém é 

igual a ninguém, cada pessoa pensa de uma forma diferente,(...)”. Desse modo, 

atribui sentido aos acontecimentos de acordo com sua história e os rituais que a 

cercam (Cyrulnik, 2005). Este autor conclui que “não há, portanto, “acontecimento 

em si” porque um pedaço do real pode assumir um valor notável em um contexto e 

banal em outro” (Cyrulnik, 2005, p.11). Essa fala de Raquel abre a discussão para a 

necessidade de serem considerados os atributos individuais que favorecem um 

“modo de ser” resiliente. A próxima seção se destina a tratar desse aspecto. 

 

5.3.3 Atributos Individuais 

 

“Força de vontade, garra, e resistência.(...)Tem 

gente que tá com uma dificuldade, ui, começa a falar 

– ah, não sei quê, começa a chorar, vou chorar por 

quê? Começo a brincar, a espernear, vou na casa de 

uma menina, dou uns beijo (ri), quando eu volto, no 

outro dia já é dando risada, é assim que funciona. Eu 

não tenho esse tipo de dificuldade assim não”. 

 

A literatura se refere de duas formas às características pessoais que são 

identificadas nas pessoas resilientes: em termos de “atributos individuais”, ou em 

termos de “temperamento”. Ambas exigem cuidado em sua utilização: o adjetivo 

individual permite colocar em segundo plano os aspectos interacionais, 

necessariamente presentes na constituição do sujeito; o termo temperamento, desde a 

sua origem, carrega a compreensão determinista da ação isolada de fatores genéticos, 

inatos ou hereditários sobre o desenvolvimento.  
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Desse modo, opto por considerar a concepção de temperamento adotada por 

Cyrulnik (2004, p.22) como “disposições temperamentais, de tendências a 

desenvolver a personalidade de determinada maneira, (...) uma maneira de se 

construir num meio ecológico e historizado, (...)”. Como ele enfatiza, um modelo 

onde biologia e história são elementos interligados de uma espiral interacional em 

que o indivíduo se desenvolve, ao longo da convivência com tutores que lhe convêm 

e que procura em seu meio. A propósito, Rutter (1985) lembra que as características 

temperamentais são influenciáveis, mas operam através das interações, tanto quanto 

a reatividade individual, afinal, muito do comportamento é contexto-relacionado. 

Os relatos que se seguem, de Raquel e Gabriel respectivamente, indicam as 

bases morais necessárias para que eles construíssem itinerâncias descompromissadas 

com práticas e condutas ilegais: 

R (...) você deve escolher é seguir o caminho do bem, seguir o caminho de ter 

uma vida normal, ser um cidadão normal, sem tá fugido de ninguém, sem dever 

nada a ninguém, acho que a pessoa tem que pensar é isso, tem que pensar em 

ser feliz (...). 

G (...) se eu preciso disso aí, mas eu não tenho esse intuito de chegar e ... eu 

acho que nem coragem eu teria, nem se precisasse assim – essa pessoa aí deu, 

levou um tempão pra construir isso aí eu vou chegar e... só porque eu tô 

precisando... Tô precisando, mas eu tenho braço e tenho perna, eu me viro, 

mas não nesse errado [opinião do adolescente sobre a escolha do caminho pela 

prática infracional] 

Gabriel demonstra uma atitude de empatia, ou seja, de poder se colocar no 

lugar do outro, o que Cyrulnik (2005) aponta como fator essencial de resiliência. 

Segundo este autor, doar faz o indivíduo se sentir grande, bom, forte e generoso; 

além de elevar sua auto-estima, proporciona-lhe bem-estar e “amarra” o vínculo: 

G (...) não tem esforço nenhum pra não me misturar (...), que eu já tô 

acostumado desde pequeno, eles já sabe do jeito que eu sou e que esse meio, eu 

não tenho meio de me basear, não, vem de mim mesmo, (...) eu nasci não foi 

pra ser isso aí, não... nasci pra passar assim, todo mundo olhar pra você 

assim, balançar a cabeça, eu pegar assim, chegar – tem dinheiro emprestado 

aí, tô com fome com meus filho, eu – tome aí, eu posso te dar. 
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G Deixa eu ser o que eu sou,(...) porque eu sou assim mesmo, dentro de mim, é 

meu sangue, é da raça de meu pai, da família de meu pai, fazer o quê? Se eu 

gosto de ser assim? 

Por outro lado, seu discurso faz alusão a um suposto componente biológico que 

poderia lhe proteger de qualquer perigo, tornando-o invulnerável às más influências. 

Este sentimento, comum aos adolescentes, limita sua percepção sobre o 

macrossistema, o que pode dificultar a identificação dos riscos e, em conseqüência, 

deixá-los ainda mais expostos. 

Rutter (1985) aponta como atributos chave do aparelho cognitivo pessoal para 

o enfrentamento bem sucedido de eventos adversos, o senso de auto-estima e auto-

eficácia. Ele salienta que não são traços fixos de personalidade, podendo mudar de 

acordo com as circunstâncias. Com efeito, os dois adolescentes - Gabriel e Raquel, 

respectivamente, sentem-se capazes de superar as dificuldades sem aderir a práticas 

ilícitas e acreditam com firmeza no sucesso como resultado inevitável de um 

percurso, baseado na luta e persistência dos objetivos: 

G (...) hã, pra mim tá fácil, isso é besteira pra mim. Pra pessoas que tem 

cabeça no lugar, tem braço e perna pra se virar, ah, e eu me viro sem fazer 

besteira!... sem roubar e sem fazer coisa errada. 

R (...) eu tô lutando, não vejo o resultado agora, mas um dia eu vou ter que ver 

resultado, porque toda luta tem que ter sua vitória, porque se você persistir, 

você tem, talvez no momento até não tenha, seja difícil como for, (...) siga você 

seu caminho, uma hora vai ter que aparecer, sempre vai ter que aparecer, é 

impossível não aparecer(...). 

No estudo de Werner (1989), a resiliência estava associada, dentre outros 

fatores, a uma boa disposição natural e a um autoconceito positivo. Essas 

características não faltaram aos protagonistas desta pesquisa, que demonstraram 

garra e destemor para enfrentar desafios, confiantes de que o esforço, a determinação 

e a firmeza de pensamento nutrem a força necessária à mudança: 

R (...) mas eu nunca aceitei, nunca vou aceitar isso, porque o fato da gente ser 

preto, pobre, não significa que a gente não pode ser trabalhador e conseguir 

na vida, porque tem muitos preto pobre que tá grande aí na vida, é poucos, 
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porque comparado aos branco é poucos, mas eu acredito se a gente quiser, 

tudo pode mudar na vida da gente, basta a gente querer e se esforçar.   

 

G É a mente forte que eu falo é você só pensar positivo, não pensar no errado, 

cê pensar mais em coisas boas, em coisas certas, aí termina, isso termina 

deixando você mais forte, ainda,(...). 

Sem dúvida, aquelas características destacadas por Werner (1989) foram 

decisivas para os adolescentes desta pesquisa lidarem com as adversidades do 

ambiente e superarem algumas situações críticas relatadas, que poderiam ter 

permanecido como “murmúrios do fantasma”34  

R (...) ela não gostava de mim lá; pegou um copo de cerveja, jogou na minha 

cara – saia daqui, sua nega preta da invasão, maconheira, aí começou a me 

esculhambar. Hoje em dia ela fala assim comigo - cê cresceu. Eu falo assim, 

é... o tempo passa e as coisa mudam, ela pegou olhou pra minha cara e deu 

risada, aí eu me saí, foi indo... 

Mais do que superação, Raquel demonstra uma capacidade de “metamorfosear 

a dor” (Cyrulnik, 2004, p.11), de ressignificar experiências adversas, revelando uma 

atitude resiliente quando considera as dificuldades enfrentadas como etapas que, uma 

vez vencidas, justificariam não se deixar seduzir pelo ganho fácil das vias ilegais: 

R Eu pensei nisso tudo, nas dificuldade toda que eu passei, prá hoje em dia eu 

tá crescida, e tá fazendo coisa errada aí, não, não é esse caminho que eu quero 

pra mim, não. 

Também ao ser instada a falar sobre os possíveis prejuízos com a gravidez 

durante a adolescência, sua atitude é de natureza semelhante. Rutter (1985) chama a 

atenção para que a resposta da pessoa a qualquer estressor será sempre influenciada 

por sua avaliação da situação e pela sua capacidade de processar a experiência, 

agregar-lhe significado e incorporá-la a seu sistema de crenças. Neste exemplo 

também está presente o elemento de ressignificação da gravidez não planejada, 

possibilitada pela sua flexibilidade, capacidade de adaptação e positividade:  

R (...) não tem porquê eu me estressar, eu pulei uma fase da minha vida mas 

posso muito bem aproveitar e construir outra coisa na minha vida, mudar o 

                                                
34 Em alusão ao livro de Cyrulnik 
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mundo que hoje em dia eu vivo, né, que eu sei que o lugar onde minha filha 

mora não é bom pra ela (...) 

R Tem hora que já até ajuda assim, dá até mais força, às vezes... prá que eu 

venha enfrentar as coisa, lutar, trabalhar, só que eu não posso deixar ficar 

como tá, eu tenho que correr atrás, talvez se eu não tivesse ela, eu não ia 

querer correr atrás (...) Então eu procuro olhar o lado bom (...). 

Bronfenbrenner (1996, p.10) considera que esta “crescente capacidade de 

remodelar a realidade de acordo com os requerimentos e aspirações humanas” traduz 

a mais alta expressão do desenvolvimento. Além dessas características, Engle et. 

al.(1996) indicaram um bom controle interno e inteligência como fundamentais em 

um indivíduo resiliente, como o relato de Raquel demonstra: 

R Também a gente tem que olhar o momento que a gente pode chegar e falar e 

tem o momento que não deve se chegar e falar, que você pode até se prejudicar 

com isso. Aí esperei uma certa hora assim, chamei essa pessoa assim, falei(...). 

R Tá ali brigando, discutindo, daqui há pouco eu paro assim, aí eu entro, paro 

pra raciocinar – o que é que eu tô fazendo, isso vai me levar pra algum lugar? 

Não vai. 

Diante de tantas adversidades presentes no contexto da pesquisa e de vivências 

marcadas por humilhação, discriminação e por outros sofrimentos, surpreendeu-me, 

de forma especial, o fato de aqueles adolescentes terem tanta força para lutar pela 

vida. Perguntei a mim mesma como conseguiam, ao mesmo tempo, alimentar sonhos 

tão grandiosos e ser capazes de sentir prazer e de se satisfazerem com coisas tão 

simples. Parece que encontrei a resposta naquilo que no temperamento Cyrulnik 

(2004, p.22) identifica como “uma disposição elementar para experimentar coisas do 

mundo, (...) uma força vital informe que nos impele a encontrar uma coisa, uma 

sensorialidade, uma pessoa ou um episódio”. Nesse sentido, Gabriel revela:  

G (...) eu gosto de conhecer lugar novo, (...) fazer as mesmas coisas todo dia, 

não, eu faço um dia uma coisa, um dia outro(...) hoje eu tô desenhando, outro 

dia eu chego e bote bananeira (...) eu tenho que ficar, porque é diferente, eu 

tenho que ficar diferente,(...)  

G Tem gente que tá com uma dificuldade, ui, começa a falar, começa a chorar, 

vou chorar por que? Começo a brincar, a espernear, vou na casa de uma 
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menina, dou uns beijo [sorri] quando eu volto, no outro dia já é dando risada, é 

assim que funciona. [...parece assim que encontra forças em seu bom humor...] 

É isso, procuro sorrir, ao invés de chorar, nem vontade de chorar eu tenho.(...) 

De fato, Cyrulnik (2004, p.83) afirma que o humor “é feito para metamorfosear 

um sofrimento em episódio social agradável, para transformar uma percepção que 

machuca em representação que faz sorrir”. Acrescenta ainda (Cyrulnik, 2004, p.85) 

que “uma criança que aprendeu a brincar com o medo, a rir dele e a fazer rir dele 

utiliza sua pequena tragédia para fazer dela uma estratégia relacional”. Gabriel 

demonstra que esta é uma marca de suas estratégias de enfrentamento das situações 

adversas, como relata em relação ao “medo do escuro”:  

G (...) se eu botasse o dedo na porta, na parte escura, não visse meu dedo, 

ficava apavorado... no dia que eu me retei, caí pra dentro de casa tudo escuro, 

eu comecei a rodar no escuro, fiquei alegrão (...). 

Por outro lado, Rutter (1985) salienta que a habilidade pessoal para agir 

positivamente é uma função da auto-estima e sentimentos de auto-eficácia, tanto 

quanto de seu elenco de habilidades de solucionar problemas. Sem falsa modéstia, 

Gabriel se coloca no mesmo patamar que adolescentes de grupos sociais 

privilegiados, admitindo possuir, como eles, determinação, desejo forte: 

G O potencial de querer essa coisa, eu vou fazer essa coisa, eu quero fazer 

isso, eu vou fazer isso porque [?] que ele chegou é isso aí, eu quero ser esse 

jogador, eu vou conseguir, (...) Tudo que eu quero, eu consigo, eu boto a 

cabeça lá, nem que eu fique um mês sem ganhar, até pegar essa coisa, de 

pensar só positivo, não pensar negativo, (...) fico assim, cabeça pra frente, bola 

pra frente. 

A propósito, nos estudos de Gerard e Buehler (2004), a auto-estima foi o mais 

saliente fator de predição de problemas de ajustamento, mostrando-se mais influente 

em repelir o humor depressivo entre adolescentes de alto risco. Os autores 

argumentam que o efeito protetor deste atributo indica que o autoconceito positivo 

atua como uma salvaguarda contra o desconforto psicológico resultante das 

circunstâncias de vida depreciativas. Por outro lado, consideram que a elevada auto-

estima certamente permite ao indivíduo separar nuanças negativas de sua vida, de 

qualquer responsabilidade pessoal.  
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Os dados da presente pesquisa apontam em direção contrária, com relação a 

este último aspecto, porquanto a elevada auto-estima dos adolescentes, ao invés de 

afastá-los da responsabilidade pelas suas escolhas, faz com que se sintam capazes de 

assumir o controle da situação. Os posicionamentos de Gabriel e de Raquel, 

respectivamente, ilustram essa afirmativa: 

G Tenho braço, tenho perna, tenho mente, tenho tudo, tem gente que tem um 

braço e uma perna se vira melhor que eu, porque eu tenho tudo e não posso 

fazer? Eu me esforço. Vou ter se eu me esforçar, e estudar e trabalhar, me por 

no meu lugar, eu tenho. Isso aí que eu falo a mente forte, a sua mente fica 

incentivando você a não (...) [refere-se ao não envolvimento em atos ilícitos]. 

 

R Eu sempre tive minhas idéia própria, tive meus pensamento próprio, meu pai 

até não gostava disso, que era muito autoritária [ri] Por isso que eu acho que 

não influi, nim mim não influiu muito, não, [referindo-se à amiga] E você vê 

que eu me afastava das ruim e ia pra boa, boa, não, mais ou menos [ri]. 

Gerard e Buehler (2004), discutindo ainda sobre a auto-estima, revelam que, 

embora o efeito moderador deste atributo não seja sempre estável, seu efeito 

principal ficou evidente na análise longitudinal. Isto sugere que o autoconceito 

positivo provê amplas comunidades contra o desenvolvimento de problemas de 

ajustamento, sem levar em consideração o status de adolescente de risco. 

Complementam que evidências mais acentuadas de efeitos moderadores tendem a 

emergir quando este atributo é associado a contextos de risco específicos. Assim, por 

exemplo, elevado autoconceito pode proteger os jovens de relações interpessoais 

inconsistentes, contudo, deve influenciar menos quando associado a riscos 

sociodemográficos. 

Luthar (1991) observou os efeitos do autoconceito positivo no contexto de sala 

de aula. Os resultados indicaram que acreditar no autocontrole das forças capazes de 

moldar a vida influencia os processos de proteção para assertividade, estimulando 

tentativas para superar situações aversivas.  

Cyrulnik (2005), por sua vez, indica que os sonhos, como construção 

imaginada dos desejos, representam um oásis, num mundo em desespero. Para 

Raquel, eles permitem vislumbrar a possibilidade de alterar a própria realidade: 
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(...) porque tem gente que pensa – ah, não, eu sou pobre, não sei quê, tem que 

pensar no lado bom, não faz mal sonhar, eu acho que não faz mal sonhar, 

[claro!] você trabalhando pode conseguir tudo, não faz mal você sonhar não. 

É também Cyrulnik (2005) quem sugere que o sonho possui um poder 

“mágico”35 de liberar as pessoas de seu contexto e, assim, mobilizá-las em função de 

um ideal a realizar. Em meio àquele ambiente adverso, Gabriel reúne “Força de 

vontade, garra, e resistência”, movido pelo sonho  

de um dia ta lá 1º lugar no boxe, ou no 1º lugar no salto, ou eu tá lá fazendo 

um quadro bonito ou talvez até da senhora, uma câmara fotografando a gente 

(...) um dia eu tá lá, na Copa do Mundo (...) Bailando, que nem um show man. 

Penso assim, ah, véio, só porque eu moro aqui, eu estudo numa escola mais ou 

menos, não posso subir por quê? (...) tudo que eles tem, eu tenho, só que eles 

teve um pouco mais, eu posso ter também... só é eu querer... Ele tinha mais... 

oportunidade pra entrar em time, tem time que você pode entrar pra treinar 

pra subir, mas...tem que pagar, aí eu sem trabalho, não posso pagar (...) (G). 

De suas palavras ecoa um inconformismo com a situação sócio-econômica em 

que vive, a qual se converte em determinação capaz de suplantar os fatores externos 

desfavoráveis, no intuito de alcançar suas metas. A propósito, na pesquisa de Werner 

(1989) a esmagadora maioria dos resilientes aos 30 anos considera a competência 

pessoal e a determinação seus mais efetivos recursos para lidar com os estressores da 

vida.  

Ainda sobre sonhos, Raquel apresenta uma analogia que denota o sentido que 

eles dão a sua vida, através da esperança de poder transformá-la e assim conseguir 

enfrentar uma realidade cruel que, fora desse contexto imaginário, não encontraria 

razão para enfrentar: 

R (...) chega a pessoa ficar oca, (...) deixando de ver a vida tipo assim como 

um sonho que talvez teja ficando um pesadelo, mas que pode virar um sonho de 

novo, tá entendendo?(...) o mundo tá do jeito que tá: lá em São Paulo é assalto, 

cê vê a rebelião esses dia todo, essa agonia toda, mas tem gente que pensa que 

pode mudar totalmente (...) todo mundo tem uma chance de recomeçar na vida 

(...) pode mudar, pode ficar melhor, pode ficar bastante alegre de novo como 
                                                
35 Mágico no sentido de transformador, não de algo abstrato ou fugidio. Ao contrário, para Cyrulnik 
(2005) o sonho é um elemento bem concreto na superação das adversidades. 



 152 

era, sem tanta coisa que tá acontecendo hoje em dia; não vai ser perfeito, mas 

pode melhorar bastante coisa [...]  

Assim, a princípio ela sonha com os pés no chão, almejando a mudança das 

condições básicas de sobrevivência, para, em seguida, reconhecer-se merecedora de 

alçar vôos mais altos, que concebe como direitos universais do cidadão: 

R (...) o futuro que eu penso pra mim é de tá nim outro bairro, que seja bem 

melhor do que esse, tá nim minha casa, sossegada, tendo do bom e do melhor, 

ter minha coisa tudo cheia: arroz, feijão, farinha, tudo que eu necessito, tando 

com minhas coisa tudo, tá tudo bom pra mim, tá ótimo!  

R Não é nenhum sonho, mais ou menos, não é uma coisa impossível, é uma 

coisa que eu acho que todo mundo teria direito em sua vida – de ter uma boa 

casa, ter uma piscininha ali básica [sorri] oh, final de semana juntar com os 

amigos, fazer um churrasquinho, coisa decente, ter o seu quarto, o de seu filho, 

[?] que você... queria um bom trabalho. 

Para além dos sonhos individuais, Raquel dá uma dimensão coletiva aos seus 

planos, voltados para as necessidades estruturais que implicam a melhoria da 

qualidade de vida da comunidade: 

R (...) favela vem logo o que na cabeça? As casa tudo sem reboco e sem 

pintura, ôxe... rebocava tudo, pintava as casa tudo, ajeitava o asfalto, 

saneamento, tava ótimo! pegava os documento de cada casa dava às pessoa, aí 

as pessoa ia poder dizer – é minha casa [batendo no peito] não ia dizer - é 

invasão.  

Raquel manifesta uma empatia própria do indivíduo que, num dado momento 

da sua vida e sob certas circunstâncias, atua de forma resiliente, através de sua 

sensibilidade ao outro, sem deixar de perceber a influência do individualismo da 

sociedade sobre a atual situação: 

R (...) acho que as pessoa tem que pensar mais assim - se eu tivesse no lugar 

dessa pessoa, eu ia gostar? Por isso que hoje em dia tem muita violência, as 

pessoa só pensam em si mesmo,(...).  

A despeito das críticas à falta de engajamento da juventude, ela protagoniza a 

mudança que vislumbra a partir de uma perspectiva sistêmica, que compromete as 
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pessoas envolvidas e a fundamental intervenção dos poderes públicos, embora 

consciente das limitações:  

R A minha parte era botar um lugar pra recuperar eles, porque tem muitos que 

é dependente... aí já é, tinha medicação pra ajudar (...) botava pra trabalhar, 

abria uma boa empresa (...) um lugar pra re-educar eles (...) Mas também ia 

depender deles, uma pessoa só não pode mudar o mundo, mas pode ajudar a 

mudar, mas mudar não pode, tem que ter um conjunto (...) Não ia ser cem por 

cento, mas ia melhorar, a gente ia voltar a ter aquela liberdade, aquela coisa 

de... respirar, e não ter medo de demorar bastante – porque de um minuto pro 

outro pode acontecer alguma coisa, tá entendendo? (...) claro que sempre tem 

que contar com alguém do poder,(...). 

Contrariamente ao que se apregoa, de ser a juventude deste país desinformada e 

avessa à política, Raquel se posiciona criticamente:  

R A gente tem que votar é pensando nas proposta que ele tem,(...) tavam 

dizendo que Lula é ladrão,(...) mas Lula fez bastante, eu achei, (...) o Projeto 

mesmo agora que tem as pessoa pobre poder ir prá uma universidade(...) 

Então já abriu bastante o espaço... eu gostei muito desse negócio desse Bolsa 

Família pra minha mãe que tava num aperto danado, já ajuda, já compra os 

produto dela, com esse dinheiro já faz outro dinheiro.  

Em um movimento que extrapola esse âmbito, Raquel expõe seus princípios ao 

se posicionar com relação à violência existente no bairro praticada pelos bandidos e 

policiais. Na medida em que articula esta referência à forma como foi criada, ela traz 

à tona a questão moral da resiliência (Tomkiewicz, 1999). Conforme a concepção 

aqui adotada, uma resiliência de acordo com a moral do adolescente participante, 

baseada na lei, mas também no amor/afetividade de seus tutores de resiliência: 

R (...) mas tem coisas que não tem nem como você conviver, cê tá sendo 

forçada a ver uma coisa que passou pelos seus princípios não é certo – no 

caso, ser criada de uma forma e ver uma coisa que não tem nada a ver (...) pra 

mim é um desrespeito à humanidade, uma coisa que não tem nem lógica (...) 

mas o modo de chegar agredindo, isso é da gente mesmo, de ser humano, ir lá 

e revidar da mesma forma, se talvez tivesse assim mais conversa, um melhor 
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entendimento entre as pessoas, talvez até não existisse certas forma de 

violência. 

Assim, a vivência de Raquel indica certamente dois ingredientes indispensáveis 

à resiliência: uma relação estável de suporte e uma crença em um propósito maior 

(Engle et al.,1996): 

R Ah, não foi assim bem isso, mas eles... eu percebi que eles tentaram bastante, 

entendeu? Tipo assim tá do meu lado ali,(...) [referindo-se ao apoio/ 

acompanhamento dos pais, que não correspondeu exatamente à metáfora que 

ela utilizou, dos pais defenderem os filhos “como uma onça”]  . 

Persistir naquilo, no objetivo que ela quer, ela vai conseguir, não vai ser fácil, 

assim de um dia pro outro, mas ela vai conseguir, tudo que a gente quer, com 

esforço a gente consegue (...). 

Entretanto, Werner (1989) ressalta que as qualidades que definem a resiliência 

individual têm sido demonstradas na infância a partir de diferentes grupos étnicos, 

estratos sócio-econômicos e diferentes contextos culturais. Entre mães adolescentes 

que melhoraram suas trajetórias aos 20 e início dos 30 anos, encontrou os atributos 

da disposição social, senso de controle interno, mais dedicação à criação e atitudes 

mais flexíveis e responsáveis. Os depoimentos de Raquel revelam que a maternidade 

conferiu essas características ao seu comportamento. Dessa forma, configura-se uma 

atitude resiliente diante da gravidez, que se reflete na habilidade para lidar com a 

mudança, na capacidade de adaptação, na autoconfiança, na crença na auto-eficácia, 

na direção de um objetivo definido (Rutter,1985) 

R (...) depois que a gente tem filho, as atitude, muda tudo, não é mais aquela 

pessoa irresponsável (...) Lado ruim é que você se prende mais, você não 

pode... não é mais solta, livre, sai, não tem hora pra chegar,(...). Agora, eu não 

ajo mais como antes. Quando alguém procura confusão comigo, eu não posso 

mais revidar do mesmo jeito... que eu tenho uma filha, eu tenho que dar 

exemplo pra ela. (...) quando a gente é mãe,... a gente muda, (...) dá um gosto 

na gente, às vezes é até a razão de viver da pessoa, dá até um ânimo na pessoa, 

de lutar – antes era só por mim, agora é por ela e por ele [refere-se ao 

companheiro], por todos dois (...) 
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Werner (1989) encontrou ainda diferenças entre gêneros em relação às fontes 

de suporte, citadas em maior quantidade pelas mulheres - amigos, parentes mais 

velhos, irmãos, colegas de trabalho, profissionais de saúde mental e grupos de auto-

ajuda. Os homens parecem contar mais exclusivamente com seus próprios recursos 

materiais, acrescidos de algum suporte adicional das parceiras ou dos pais, 

demandando suporte emocional de amigos ou de colegas de trabalho com menor 

freqüência. Contudo, ambos atribuem valor ao suporte dos parceiros.  

Nesta pesquisa, encontrei uma forte concordância entre os participantes, 

independente do gênero, acerca da percepção dos riscos e proteção disponíveis no 

ambiente, assim como em relação aos atributos individuais que eles apresentam. 

Quanto ao suporte do parceiro, Raquel ilustra:  

R (...) porque tive alguém que cuidou de mim, que me assumiu, mas tem muitas 

meninas novinha aí que engravida, o homem diz que não é dele, aí fica no 

mundo afora, cai na vida de prostituição, quando não é de drogas, mas eu pelo 

menos dou graças a Deus que eu tive essa sorte, (...). 

Em estudo com adolescentes de alto risco, Luthar (1991) verificou que a 

habilidade para solucionar problemas tem efeito compensatório para problemas de 

conduta, enquanto seu efeito protetivo-reativo atua sobre adolescentes mais velhos, 

confirmando as expectativas de diferenças de acordo com a idade. De fato, Gabriel 

revela um estilo adaptativo, flexível e autoconfiante ao lidar com as adversidades, 

escapando às condutas ilícitas. Junqueira e Deslandes (2003) destacam a capacidade 

adaptativa como característica de uma atitude resiliente:   

G (...) eu me viro sem fazer besteira!... sem roubar e sem fazer coisa errada. 

(...) eu faço alguns biscate... Eu aprendi com meu pai, meu pai me ensinou 

tanta coisa... Eu sei pintar ... conserto porta, eu dou até uma de eletricista de 

geladeira, em festa de aniversário eu vou e animo a galera, com a voz do pato, 

(ri) [eu acho graça também e me admiro diante da semelhança dos sons], jogo 

salto, tanta coisa,(...). 

A capacidade de adaptação e de flexibilidade de Gabriel também se manifesta 

na representação que faz de sua mãe, da aceitação do seu jeito de ser e até mesmo do 

fato de não se sentir querido por ela. Como já assinalei anteriormente, mesmo 
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sofrendo as conseqüências da sua distância e ausência de cuidados, ele rejeita a idéia 

de seu irmão de denunciá-la ao Conselho Tutelar ou Juizado: 

G Pô, representa uma mãe, só que uma mãe meio torta. Eu levo isso aí na 

brincadeira, um dia ela conserta, ah, ela sabe o que ela faz – eu que não sei o 

que eu faço ainda...  deixa ela ser assim, tem que apoiar, se ela é minha mãe, 

ninguém toca e acabou, é do mesmo jeito, mesmo que ela não vá com minha 

cara, eu vou com a cara dela... Se ela é minha mãe mesmo? Se não fosse ela eu 

não tinha nascido, não tinha feito tudo que eu faço agora, nem o que eu sou... 

É meio torta, mas quando ela dá uma de certinha dá pra levar, tem problema 

não. 

Haveria, implícita nessa atitude, certa predisposição a resistir às conseqüências 

negativas do risco e conseguir desenvolver-se adequadamente36, conforme Pesce et 

al. (2004) consideram inerentes ao sujeito resiliente, ou seria melhor a expressão de 

Cyrulnik (2004), de uma aptidão para agüentar o sofrimento e retomar um 

desenvolvimento em circunstâncias adversas?  Para mim não se trata de uma simples 

diferença na forma de expressão, implica, sim, uma diferença substancial com 

relação à concepção de resiliência.  

O referencial teórico desta pesquisa orienta-se pela compreensão deste conceito 

como capacidade do sujeito de, em determinados momentos e de acordo com as 

circunstâncias, superar as adversidades, não sucumbindo a elas (Cyrulnik, 2004). 

Desse modo, a atitude de Gabriel é coerente com a percepção esboçada por esse 

autor, que se aproxima, enquanto aptidão, de uma competência ou habilidade 

passível de ser desenvolvida. Longe de supor a possibilidade de ensinar e de 

aprender a ser resiliente e de construir manuais, como base de programas preventivos 

para populações que vivem em ambientes adversos, esta percepção implica um 

conceito dinâmico de resiliência, no qual aquela habilidade se constrói a partir da 

interação entre aspectos biológicos do indivíduo, no sentido amplo das condições 

ambientais, sensoriais e afetivas, e as múltiplas relações sociais estabelecidas nos 

ambientes e entre eles, que propiciam, de forma complementar e interdependente, um 

contexto de desenvolvimento que lhe é favorável. 

                                                
36 Utilizo essa palavra no sentido de conformidade aos padrões socialmente esperados. 
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Assim, entendo que as “disposições temperamentais” são favorecedoras de 

modos de enfrentamento resilientes, mas não são suficientes, em si, para prevê-los. 

De fato, os achados de Gerard e Buehler (2004) confirmam que possuir certas 

qualidades faz uma diferença positiva na vida dos adolescentes, reduzindo a 

probabilidade de comportamentos e emoções intensos. Entretanto, seus dados 

sugerem que as qualidades pessoais têm valor limitado em si, para prevenir pobres 

resultados na juventude, quando as condições ambientais são insuportáveis.  

Portanto, Cyrulnik (2005) segue essa direção, ao propor uma interpretação que 

considere a interação entre o evento e o sentido historizado que lhe atribui o sujeito. 

Desse modo, os elementos presentes na análise – evento, ambiente e atributos 

pessoais assumem uma dimensão dinâmica, com tantos possíveis resultados quanto 

as combinações possíveis, a partir da natureza dos mesmos. Concordo com esse autor 

quando, em síntese, conclui:   

“... não há “acontecimento em si”, porque o sentido que lhe atribuímos depende 

de nossa história e dos rituais que nos cercam. [de modo que] O acontecimento 

que provoca sofrimento num dia pode ser utilizado para criar felicidade em 

outro. As cascatas de causas fazem convergir forças opostas que podem 

recuperar uma criança ou agravar sua condição, empurrá-la numa direção ou 

bloqueá-la” (Cyrulnik, 2005, pp.11 e 22). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 
 

Dois elementos foram muito marcantes nesta pesquisa: os fatores de risco e de 

proteção que se confrontam no cotidiano da comunidade de Nova República. De um 

lado, a violência que deixa suas marcas espalhadas no cotidiano das pessoas; de 

outro, a família que, a despeito seus variados formatos contemporâneos e fragilidades 

evidentes, consegue oferecer aos seus filhos uma estrutura vincular que propicia o 

desenvolvimento, mesmo sob condições ambientais desfavoráveis.  

Esboço um raciocínio de compreensão a partir da concepção de Bronfenbrenner 

(1995) de desenvolvimento humano como decorrente de processos progressivamente 

mais complexos de interação entre o organismo humano biopsicologicamente ativo e 

pessoas, objetos e símbolos. Este desenvolvimento se inicia no seu ambiente mais 

imediato, a família, que o introduz no emaranhado de redes que o mundo da cultura 

tece. Desse modo, ganha sentido e se torna compreensível que a seção sobre atributos 

individuais tenha finalizado com discursos sobre a família... Certamente, acasos não 

existem.  

A família é o fio condutor, o primeiro palco em que pisamos, de quem 

recebemos o primeiro script, antes mesmo de sermos expulsos do paraíso amniótico. 

Como metaforiza Cyrulnik (2004, p.37): “Cada lar encena seu próprio roteiro, em 

que as representações de cada um se associam e desempenham em conjunto, como 

no teatro, um estilo familiar”. Na verdade, o corte do cordão é apenas simbólico, a 

ligação perdura por toda a existência e dela nos nutrimos para sobreviver, afinal, “um 

homem só se pode desenvolver tecendo-se com outro” (Cyrulnik, 2004, p.36). Essa 

tecedura se inicia no elenco familiar, pelo que é dito, mas também pelo não dito, pelo 

que é demonstrado através de gestos, ações e representações, dos sonhos e pesadelos 

que têm origem na história dos ancestrais, formando em torno da criança um campo 

sensorial que tutora seu desenvolvimento.  

Sem dúvida, a relação que se estabelece entre Gabriel e seu pai o legitima como 

tutor de desenvolvimento e de resiliência para o adolescente. Além dos gestos e 

jeitos peculiares, que denunciam a intimidade entre ambos, o pai assume tamanho 

significado como figura de apego principal e modelo identitário, a ponto de, após sua 

morte, Gabriel querer vestir suas roupas, buscando maior identificação.  
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Também Raquel elege na família suas figuras principais de apego, destacando a 

mãe como modelo. Portanto, em que pese as acentuadas transformações pelas quais 

vem passando a instituição familiar, diversos relatos da adolescente confirmam que 

ela continua sendo referência e lócus de proteção.  

Certamente, é a partir da família que a rede inicial se amplia, entrelaçando-se a 

outras, nas quais se poderá encontrar figuras de apego secundárias ou até se eleger a 

principal (Bowlby, 1990; 2002). Segundo Cyrulnik (2004), a disponibilização, à 

criança, de informações cada vez mais distantes, a partir de uma base de segurança, 

favorece o surgimento de um sistema protetor de vários apegos, que aumenta a 

probabilidade de resiliência. Assim, se os pais incorrem em alguma falha, outros 

membros do grupo familiar, famílias substitutas, associações de bairro, agremiações 

esportivas, grupos engajados em movimentos artísticos, religiosos, filosóficos, 

políticos podem suprir o apoio à criança.   

Nos dois casos estudados, a base de apego seguro foi construída na família 

nuclear. Conforme Engle et al.(1996) ressaltam, estava presente pelo menos uma 

relação estável de suporte - a mãe e o pai, para Raquel, o pai para Gabriel. A partir 

desse microssistema, a rede de proteção foi ampliada pelos membros da família 

extensa (companheiro, filha, tio, irmãos) pela comunidade (amigos, líder), pelas 

instituições sociais (a escola, o Programa Viva Nordeste) religiosas e esportivas, 

conforme relato dos adolescentes. Essa rede ampliada lhes oferece referenciais 

identitários eficazes e suporte necessário para o enfrentamento das adversidades, de 

acordo com uma rota de resiliência.  

Portanto, os dados não deixam dúvidas quanto à alta relevância dessa rede de 

proteção, tecida pelos tutores de resiliência, que mudam de natureza ao longo do 

desenvolvimento (Cyrulnik, 2004), na lógica de um processo interativo, em 

confronto com fatores de risco. Nesse contexto de proteção, as histórias vão sendo 

construídas por diversos elencos, nos quais atores são agregados, suprimidos, re-

inventados, sendo permanentemente re-elaboradas e recontadas.                  

Como nos lembra o poeta Gonzaguinha, “Tudo se inicia na própria pessoa”37. 

Nessa direção, os adolescentes confirmaram a importância que tiveram os atributos 

                                                
37 Verso da música “Redescobrir”, de autoria de Gonzaguinha. 
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individuais, tais como a auto-estima, autoconfiança, determinação, bom humor, 

crença em um propósito maior e na capacidade de ressignificar experiências adversas 

na construção de um estilo dessas itinerâncias resilientes.  

Entretanto, estudo com jovens realizado por Gerard e Buehler (2004) 

demonstrou que os atributos individuais têm valor limitado no sentido de prevenir 

pobres resultados na adolescência, quando seu ambiente é insuportável. Antes 

mesmo, Werner (1989) já concluíra que um indivíduo é capaz de enfrentar eventos 

estressores, já que o equilíbrio entre riscos e fatores de proteção é manejável. 

Todavia, quando os fatores de risco e eventos estressores sobrecarregam os fatores de 

proteção, mesmo o mais resiliente indivíduo pode desenvolver problemas.  De 

acordo com essa perspectiva, concordo que o indivíduo não é resiliente sempre 

(Cyrulnik, 2004), assim como não se trata de um atributo fixo (Rutter, 1998), mas 

que esse resultado decorre da forma como ele consegue lidar com a situação como 

um todo, que constitui o contexto do desenvolvimento – o ambiente, os fatores de 

risco e de proteção, as pessoas, instituições, a cultura e seus símbolos - a partir de sua 

interação com esses elementos.   

Conforme Rutter (1985) salientou, as características temperamentais são 

influenciáveis, mas operam através das interações, tanto quanto a reatividade 

individual, uma vez que muito do comportamento é contexto-relacionado. Desse 

modo, as respostas ao estresse e à adversidade serão modificadas pelas ideações 

cognitivas e experiências do indivíduo. Isto significa que, a depender das condições 

físicas, emocionais, sócio- econômicas, familiares, laborais, e do desempenho 

escolar, das relações interpessoais e das vivências, o indivíduo poderá apresentar ou 

não uma postura resiliente em determinado momento, diante de uma dada 

circunstância de vida.  

Essas ponderações vão ao encontro da definição que adotei nesta pesquisa, 

segundo a qual a resiliência é a capacidade do sujeito para, em determinados 

momentos e de acordo com as circunstâncias, lidar com as adversidades, não 

sucumbindo a elas (Cyrulnik, 2004); ou a capacidade de sair fortalecido diante delas 

(Silber & Maddaleno, 2001).        

Pude concluir, ao final desta pesquisa, que resiliência não é uma fórmula ou 

receita, da qual se possa precisar a medida certa dos ingredientes. Assim, é um 
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equívoco criar manuais ou cursos para ensiná-la38, com a ilusão de formar pessoas e 

gerações “resilientes”. A propósito, Lindström (2001, p.136-137) enfatiza que “a 

resiliência não produz adolescentes melhores, somente mais capazes de lidar com 

condições de vida difíceis”. Portanto, compreendo resiliência como um modo de 

enfrentamento das adversidades da vida que requer o “manejo”, pelo indivíduo, de 

seus atributos, dos fatores de risco e de proteção presentes no ambiente (Bastos et. 

al., 2002), de tal forma que seja capaz de, mais do que superar, ressignificar a 

experiência adversa.  

A noção de “manejo” implica, a meu ver, alguns aspectos cruciais a esse 

entendimento: certo dinamismo, em função da imprevisibilidade dos fatores de risco 

e de proteção a administrar; a interação entre esses elementos; certa dose de 

desequilíbrio de força/significância, favorável aos fatores de proteção; ambientes 

diversos que compõem o contexto de desenvolvimento e, por fim, como o indivíduo 

transita entre os cenários, articulando-os e se articulando aos seus elementos. 

Sendo assim, os adolescentes participantes desta pesquisa foram resilientes em 

determinado momento, diante de determinadas circunstâncias de suas vidas. Sem 

dúvida, como Cyrulnik (2005) enfatizou, essa condição pressupõe a retomada de 

algum tipo de desenvolvimento após um traumatismo - entendido como evento 

estressor - o que não faltou naquela realidade. Suas itinerâncias levaram-me a pensar 

em vários aspectos da vida desses adolescentes. O forte significado do apego seguro, 

construído pelas famílias através das figuras dos pais de Raquel e do pai de Gabriel; 

a importância dessas figuras como referência não apenas no sentido de imprimir um 

estilo de encarar e enfrentar a vida, como também, no dizer de Cyrulnik (2005), no 

sentido de nortear uma preferência de aprendizagem e, sobretudo, de consolidar uma 

base de princípios e valores morais que os fortaleceram, permitindo-lhes o 

distanciamento das “tentações” que o ambiente adverso lhes oferecia. 

Complementando essa rede de proteção, podem ser citados também outros fatores 

tais como: o apoio de amigos afinados com seu modo de pensar e agir, a presença de 

uma liderança comunitária atuante e a execução de um programa social inclusivo.  

                                                
38 Vale ressaltar que esse tipo de publicação, a exemplo da promovida pela Organização Panamericana 
de Saúde (vide Referência), vem desgastando o conceito de resiliência, pela compreensão utilitarista 
adotada. 
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Entretanto, dentre todos esses fatores, o que mais me chamou atenção em suas 

histórias foi a convicção, a determinação e a garra com que perseguem seus sonhos e 

seus projetos de vida, como se tentassem preservá-los dos riscos e das dificuldades 

que lhe são impostos pelo processo de exclusão ao qual sua comunidade está 

submetida. Longe de reavivar a hipótese da invulnerabilidade, compreendo que o 

movimento dos adolescentes traduz o que Cyrulnik (2005) denomina devaneio ativo, 

que, no meu entender, funciona tal qual uma tábua de salvação, o ideal que lhes 

permite sobreviver às adversidades, ou apesar delas.  

Portanto, não vejo o sonho como ingenuidade desses jovens, mas como algo em 

que se revela um poder mágico e reparador, conforme indicado por Cyrulnik (2005). 

Talvez seja idealismo, mas acredito que um dia eles concretizarão seus sonhos, sim. 

Por outro lado, certa dose de idealismo é necessária no âmbito da ciência, para 

funcionar como motor das inquietações em busca de “verdades”. Entretanto, não são 

meros sentimentalismos que respaldam minha percepção, ela está também 

fundamentada em elementos reais, frutos da conquista desses jovens.  

As experiências bem sucedidas de Raquel no trabalho, por exemplo, o 

desempenho de papéis produtivos de responsabilidade, associados ao estreitamento 

dos laços familiares, contribuem para a formação de traços fortes da personalidade, 

como Rutter (1985) sugere. Gabriel, por sua vez, conseguiu efetivar sua matrícula no 

ano de 2007 na Escola Estadual que escolheu, fora do bairro. Vejo, então, que eles 

não se imobilizam no plano do pensamento e do desejo, ao contrário, envidam 

esforços para atingi-los. 

Ao final deste intenso trabalho, entre teoria e prática, entre constantes 

encontros e desencontros, medos e descobertas, decepções e esperanças, renovou-se 

em mim a convicção na força do homem, na capacidade criadora que o seu desejo 

inspira e que o mantém em busca constante dos seus objetivos. Os adolescentes aqui 

entrevistados protagonizam essa crença. Por outro lado, teoria e prática/ciência e 

práxis, precisam se retroalimentar. Essa pesquisa pretende não apenas tentar 

responder questões que, de algum modo, ameaçam a estabilidade da sociedade, como 

também apontar caminhos possíveis de intervenção.  

Movida por este anseio, relacionei abaixo algumas reflexões e indicações que 

esta pesquisa permitiu, com vistas a propiciar condições favoráveis ao 
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desenvolvimento, nos parâmetros recomendáveis à saúde. Dessa forma, essa 

pesquisa poderá contribuir para otimizar possibilidades de adolescentes construírem 

itinerâncias resilientes, na medida em que propõe ações que implicam a redução de 

condições adversas. 

 

� Os relatos aqui apresentados e algumas cenas vivenciadas levaram-me a 

concluir que é urgente a necessidade de re-ocupação, pelo Estado, do espaço 

que lhe cabe como ente responsável pela garantia dos direitos civis 

assegurados constitucionalmente. Levaram-me também a perceber uma 

premente necessidade de avaliação institucional das Polícias e um estudo 

sobre uma possível ação integrada e coordenada das três instâncias em que 

essa instituição atua. Entendo que essas medidas devem vir acompanhadas de 

um programa de valorização profissional, capaz de conter o envolvimento de 

parcela desses servidores públicos em práticas escusas, ou evitar sua 

congregação em organizações marginais39, que disputam o poder paralelo 

com o crime organizado.  

� Por outro lado, não acredito em programas de formação desvinculados de 

uma profunda avaliação, reflexão e reformulação dos princípios que norteiam 

as relações dessas Instituições com os cidadãos, independente de classe 

social, local de moradia, gênero, etnia ou faixa etária. Pensar nessas relações 

implica, antes, a disponibilidade das referidas instituições de repensarem as 

doutrinas filosóficas que dão suporte a suas dinâmicas internas e que 

alimentam as relações rígidas e, por vezes, desumanamente hierarquizadas. 

Freire (1981) já demonstrou que o oprimido tende a reproduzir em suas 

relações as opressões das quais é alvo, quando tem oportunidade de se 

colocar numa posição de poder, como mecanismo compensatório.  

� O “Viva Nordeste”, como Programa de Governo, demonstrou que é possível 

garantir a presença efetiva do Estado através de uma ação intersetorial da 

administração pública, com vistas ao desenvolvimento sustentável. Sem a 

ingenuidade de uma técnica que acredita numa proposta baseada na conquista 

da autonomia pelas comunidades, através de uma metodologia de gestão 
                                                
39 Emprego este termo no sentido estrito da palavra, ou seja, de organizações que se encontram à 
margem da legalidade. 
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participativa e na lógica da organização comunitária, reconheço que houve 

acertos e erros, mas os resultados positivos obtidos recomendam sua 

replicação em outras comunidades, observados os devidos ajustes e 

aperfeiçoamento. 

� Ficou evidenciada a relevância da família como suporte para construção de 

um apego seguro, fundamental para a formação da auto-estima, 

autoconfiança, bom lócus de controle interno, dentre outras características 

favorecedoras de estratégias resilientes de enfrentamento das adversidades. 

Esses dados indicam, portanto, a necessidade premente de implementação e 

universalização das políticas públicas de assistência social básica e de 

segurança alimentar.  

� Tendo em vista a importância das famílias re-assumirem seu papel de 

provedoras, fortalecendo os vínculos nas comunidades e entre elas, faz-se 

necessário a implementação de políticas públicas de geração de trabalho e 

renda na ótica da economia solidária, de modo a revigorar os movimentos 

sociais. 

� Dentre outros fatores, os dados apontaram para a importância do trabalho 

para o jovem galgar sua autonomia e promoção social. Nesse sentido, a 

educação precisa se voltar para ações que estimulem a descoberta de talentos 

e o desenvolvimento de competências, possibilitando uma inserção 

competitiva desse segmento das camadas desfavorecidas no mercado de 

trabalho, com base no planejamento de seus projetos de vida. 

� Como medida efetiva para a redução do envolvimento e/ou reincidência de 

adolescentes em práticas infracionais, com possibilidade de agravamento da 

natureza do ato, sugiro o investimento maciço do Estado na implantação e 

regionalização de Centros de Medidas Sócio-educativas de meio aberto. 

Assim, os vínculos familiares e comunitários serão preservados e 

fortalecidos, reduzindo-se as internações. Concomitantemente, é fundamental 

implantar políticas de valorização e dispensar maior atenção à formação de 

equipe técnica para atendimento ao adolescente em conflito com a lei nas 

unidades de privação de liberdade, sobretudo daqueles que lidam cotidiana e 

diretamente com eles. Além disso, como os dados da pesquisa da SEDH 
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demonstraram, urge humanizar e garantir, nas unidades de internação, as 

condições que são asseguradas aos adolescentes pelo ECA. 

Sem a pretensão de fechar a discussão sobre uma temática que vem assumindo 

tamanha amplitude na contemporaneidade, enfatizo que a perspectiva de 

generalização desta pesquisa se concentra na possibilidade de “estabelecer 

afirmações universais sobre processos sociais gerais” (Bogdan & Biklen, 1991). Fiel 

à abordagem qualitativa a que me propus, o significado assume vital importância 

para o objetivo de compreender o modo particular de cada adolescente enfrentar as 

adversidades e manejar risco e proteção, resultando em uma itinerância resiliente. 

Afinal, como disse Raquel, “ninguém é igual a ninguém”, de modo que 

Um mesmo traço de temperamento pode, assim, assumir significados diferentes 

conforme a família. E, em uma mesma família, é possível que se manifeste um 

estilo comportamental com uma criança e outro com seu irmão e sua irmã, 

estimulando a resiliência de um e a vulnerabilidade de outro (Cyrulnik, 2004, 

p.47). 

Nessa direção, espero que esta pesquisa tenha contribuído para desmistificar a 

pobreza como fator de risco, em si. Os dados demonstram, de acordo com Cyrulnik 

(2005), que é o isolamento afetivo e a ausência de rotinas que prejudicam o 

desenvolvimento, pela possibilidade de esvaziamento do ambiente de tutores 

afetivos. Essas constatações ratificam as recomendações da adolescente sobre as 

relações entre pais e filhos, apresentadas no capítulo anterior. A análise qualitativa 

dos discursos dos adolescentes me permitiu apreender, em certa proporção, a 

dimensão subjetiva dos fatores de risco e de proteção que eles identificaram no 

contexto, confirmando Cyrulnik (2004, p.11) quando ele diz que “Não há, portanto, 

“acontecimento em si”, porque um pedaço do real pode assumir um valor notável em 

um contexto e banal em outro”. 

A perspectiva da entrevista compreensiva, aqui adotada e meu posicionamento 

como pesquisadora me facultaram uma progressiva aproximação dos adolescentes, 

construindo com eles uma relação de confiança que se prolongou e se manteve 

posteriormente à coleta e análise de dados. Com o suporte dessa relação e assumindo 

uma postura de não neutralidade, ensaio o aprendizado do papel de tutora de 

resiliência junto a eles, acompanhando-os, motivando-os, orientando-os, 
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encaminhando-os, nutrindo em mim mesma a esperança de que seus sonhos 

continuem a sustentar suas itinerâncias resilientes. Até quando conseguirão enfrentar 

as situações adversas que estão vivenciando, sem sucumbir? 

Preocupa-me o futuro de ambos, face às armadilhas do contexto e a 

inconsistência de políticas públicas que lhes assegurem as condições para ativar seus 

devaneios. Entretanto, admitir que não existe invulnerabilidade é apostar no risco 

como aventura e abertura a novas possibilidades, diante da imprevisibilidade dos 

percursos do desenvolvimento.  

Conclusão? Definitivamente, não existe, sobretudo quando falamos de pessoas 

e subjetividades. Acasos, também não. Quando ensaiava essa finalização, deparei-me 

com a reportagem JUVENTUDE CONDENADA (Bandeira, Santana & Cirino, 

2007) que retoma a polêmica discussão sobre a redução da maioridade penal, sob 

clima de comoção da opinião pública, mais uma vez fomentada por um homicídio 

brutal: uma criança foi arrastada por sete quilômetros, presa a um cinto de segurança, 

fora do carro conduzido por assaltantes, dentre eles um adolescente de 16 anos.  

Em algum lugar deste trabalho, utilizei-me da imagem de um círculo para me 

referir-me ao processo de vida desses “meninos”40. Pensando melhor, concordo com 

Cyrulnik (2004), que a imagem mais apropriada é uma espiral – círculos que, ao 

invés de se fecharem, se associam indefinidamente. Não é à toa que ele se utiliza da 

metáfora de uma espiral interacional entre os comportamentos do bebê, seu reflexo 

sobre a mãe, o que organiza as suas respostas ao filho e o que muda o 

comportamento do bebê. Essa imagem, elucida o autor, explica o raciocínio 

necessário para descrever as primeiras malhas do tecido relacional. Mais ainda, ouso 

acrescentar, para compreendê-lo.   

O raciocínio em espiral se concretiza aqui, ao retornar à apresentação deste 

trabalho, quando falava da superficialidade da discussão sobre a redução da 

maioridade penal, que rouba a cena dos noticiários e da agenda de muitos 

parlamentares que fecham os olhos ao reverso da moeda, sempre que crimes 

hediondos, como aquele, envolvem adolescentes. Longe de querer eximir ou 

amenizar a responsabilidade desses adolescentes, como argumentam os que se 

                                                
40 Termo que comumente usamos para nos referir aos adolescentes em conflito com a lei, os quais 
atendemos nas Unidades da Fundac e nos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 
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opõem ao Estatuto da Criança e do Adolescente, enfatizo que é preciso recorrer aos 

dados e ampliar o foco de luz sobre o cenário, para poder enxergar os vários e 

intricados elementos que o compõem.  

A referida reportagem apresenta uma pesquisa realizada pela Secretaria 

Especial de Direitos Humanos (SEDH) em que quase a metade dos atos infracionais 

praticados por adolescentes são contra o patrimônio – furto e roubo, enquanto os 

crimes contra a vida não atingem 20%. Em consonância, pesquisa documental 

realizada em Salvador sobre Ações Sócio-Educativas Públicas no período entre 1996 

e 2002 (Bastos et al., 2003) revelou que 55,3% dos atos infracionais são tipificados 

como roubo e furto (atos contra o patrimônio), seguidos por lesões corporais 

(18,7%), enquanto os homicídios ou sua tentativa correspondem a 5,7% e os estupros 

ou sua tentativa a 4,8% dos casos e 3,5% cabem aos que foram apreendidos 

exclusivamente por porte de arma, excluídos desta estatística os casos em que a arma 

de fogo foi o instrumento.   

Com vistas a enriquecer a análise dos dados da pesquisa que ora apresento, 

busquei, junto ao Centro de Documentação e Estatística Policial (CEDEP, 2007, 

Anexo 4), levantamentos referentes à Área da 28ª Circunscrição Policial – Nordeste 

de Amaralina, no período entre 2004 a fevereiro de 2007, quanto aos  delitos que 

tinham o adolescente como vítima e como autor. Os dados indicaram que, em todos 

os anos pesquisados, o número de adolescentes vítimas foi superior às ocorrências 

em que ele foi autor de atos infracionais. Assim, em 2004, enquanto catorze 

adolescentes foram vítimas, apenas dois foram autores; em 2005, foram trinta e sete 

vítimas e nove registros tendo adolescentes como autores; em 2006, quarenta e um 

adolescentes foram vítimas, enquanto apenas seis praticaram atos infracionais. Ainda 

segundo este órgão, os homicídios registrados naquela área, no mesmo período, 

foram cometidos por autores maiores de 18 anos, não havendo qualquer registro 

desse tipo de crime tendo o adolescente como autor. Há apenas uma ocorrência de 

lesão corporal dolosa em 2006 praticada por adolescente. Esses dados confirmam os 

que foram comentados na Apresentação desta pesquisa, quanto à maciça vitimização 

de adolescentes, em contraposição aos atos em que figuram como autores. Vale 

ressaltar também a concordância das fontes citadas em que os atos contra a pessoa 

representam a minoria das infrações praticadas por adolescentes.  
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Outro círculo se associa à espiral sem fim, a lembrar que tão somente no 

aspecto do imaginário o adolescente que adentra a DAI e cujo boletim de ocorrência 

ali gerado se desdobra numa daquelas Ações, se assemelha aos adolescentes da 

maioria das famílias das vítimas. A pesquisa da SEDH revela que mais de 60% são 

negros, 6% eram analfabetos, enquanto outros 51% não freqüentavam a escola, e 

86% eram usuários de drogas. Na mesma reportagem, a Delegada da Delegacia do 

Adolescente Infrator (DAI) em Salvador declara que 80% dos jovens recolhidos têm 

idades entre 14 e 17 anos, possuem baixa escolaridade, não têm pais ou mães 

declarados e “Fazem parte da grande massa de moradores de comunidades carentes e 

são, em sua maioria, usuários de drogas”. Na “Apresentação”, cito os dados de uma 

pesquisa realizada em Salvador que revelaram este mesmo perfil dos adolescentes 

em conflito com a lei (Bastos et al., 2003). 

Sem dúvida, são raros os casos envolvendo adolescentes de classe média que 

chegam à Delegacia especializada e que ocupam o horário nobre dos noticiários, 

como o caso dos adolescentes de Brasília que queimaram um índio vivo. Entretanto, 

logo se desviou o foco de luz, os atores foram retirados de cena, o cenário re-

arrumado, e o espetáculo continuou, como se nada tivesse acontecido. Afinal, foi um 

índio, ou seja, alguém que, à semelhança da maioria dos adolescentes em conflito 

com a lei, faz parte do mesmo bando – o bando dos excluídos da educação, da saúde, 

do lazer, do emprego, do teto e, muitas vezes, até do prato de comida. A eles, os 

sonhos de consumo maciçamente estimulados pelo merchandising televisivo, não são 

acessíveis, senão pela via transgressora.  

Em meio a essa acalorada polêmica, sob clima de comoção nacional, em que a 

redução da maioridade penal é apresentada em 21 Propostas de Emenda à 

Constituição (PEC’s) como a solução para a diminuição dos índices de violência e 

criminalidade, convém destacar, daquela reportagem (Cirino, 2007), os seguintes 

dados da pesquisa da SEDH em relação às unidades de internação dos adolescentes 

em conflito com a lei, em todo o país: 71% delas possuem ambiente físico 

inadequado; 40% têm sala de aula e materiais didáticos impróprios; 1/3 não oferece 

acompanhamento jurídico; em 2/3 a Defensoria Pública não tem atuação.  
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Será que esse quadro é conhecido pela sociedade e assume a mesma 

visibilidade na mídia que os atos contra a pessoa praticados pelos adolescentes, que 

representam menos de 20% do total de suas infrações? Certamente a resposta é 

negativa, pois medidas como a redução da maioridade penal, assim como a 

intervenção das Forças Armadas na segurança pública representam um desvio de 

foco que atende aos interesses hegemônicos dos indivíduos da primeira classe, em 

detrimento do refugo (Bauman, 1998) e refletem as diretrizes do “enfraquecimento 

do Estado social, fortalecimento e glorificação do Estado penal” (Wacquant, 2001, 

p.18) que, segundo este autor, visa a criminalização da miséria.  

Tenho plena convicção, agora reforçada pelas duas itinerâncias resilientes em 

ambientes adversos aqui apresentadas, que outro caminho é possível. Acredito no 

ECA como instrumento legítimo da sociedade civil organizada pelos direitos 

universais, sobretudo desses adolescentes, ainda que reconheça a necessidade de sua 

efetiva implementação. A minha leitura desses dados é que o adolescente em conflito 

com a lei, submetido à sentença de privação de liberdade, é um sujeito duplamente 

vitimizado – pelo contexto sócio-político e econômico que não lhe oferece as 

condições propícias ao seu desenvolvimento, e pelas inadequadas condições que 

encontra nas unidades de internação41. Cabe aqui enfatizar que a privação de 

liberdade não deve encerrar, em si mesma, a medida sócio-educativa, mas assegurar 

o seu cumprimento através de atividades terapêutico-pedagógicas a serem 

desenvolvidas nas unidades de internação.Considero, portanto, que o debate deveria 

se centrar sobre essas questões.  

Espero que esta pesquisa tenha contribuído para desmistificar a idéia da 

condição de pobreza como justificativa para os desvios de percurso na medida em 

que os adolescentes que dela participaram não sucumbiram às cruéis adversidades 

que fazem parte do seu cotidiano. Suas histórias, auto-relatadas, reforçam o que diz 

Cyrulnik (2005, p.64):  

Pais pobres podem escorar o ambiente do filho quando compõem com seus 

corpos, gestos e palavras uma base afetiva que serve de trampolim ao 

desenvolvimento da criança. Inversamente, alguns pais sólidos e bem 

                                                
41 Conforme dados da pesquisa da SEDH, divulgados pela reportagem Juventude Condenada, citada 
acima. 
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desenvolvidos utilizam seus diplomas para acalmar seu desejo irresistível de 

sucesso social. Estes, apesar de suas qualidades pessoais e da organização de 

um meio confortável, não fornecem uma base de segurança a seus filhos 

porque, como não assumem seu lugar na casa, não deixam sua marca na 

memória da criança. Ora, uma sociedade que estimula valores de “corrida pelo 

diploma” e de apetite de consumo cria uma diluição afetiva em torno das 

crianças.  

Na verdade, a adolescente entrevistada reforça a literatura ao falar dos 

adolescentes que tudo possuem, mas não contam com a atenção e afeto dos pais, 

assoberbados pela corrida ao vil metal. Raquel ratifica Cyrulnik (2005) através do 

seu testemunho sobre o valor dos vínculos afetivos que se constroem a partir daquela 

primeira espiral interacional, constituindo-se em alicerce para superar as 

adversidades, ressignificar as experiências de discriminação, exploração e violência, 

e ainda permitir sonhar. Melhor dizendo, estou convencida de que essa base de apego 

seguro é que permite aos protagonistas sonharem. Sem dúvida, essa base se forma 

através de vínculos e sentidos, dois elementos que permitem a resiliência. Afinal, 

conforme indaga Cyrulnik (2005), sem vínculos e sem história, como poderíamos 

nos constituir sujeitos?  

Dentre tantas definições aqui visitadas, parece-me que este é o autor que 

melhor expressa o sentido de resiliência que os casos aqui estudados retrataram, por 

compreendê-la como estratégia de luta para superar as adversidades e ser feliz, 

ressignificando os fantasmas que murmuram no fundo da memória. 

Como disse na Apresentação, esta pesquisa nasceu de uma pergunta fundadora 

que emergiu de uma prática profissional concreta e árdua, porque lida com 

subjetividades, sofrimentos e impossibilidades, que mobiliza a nossa impotência 

diante das armadilhas do macropoder. Por isso, para mim, a pesquisa precisa dar 

respostas, ainda que não conclusivas – melhor que não o sejam – porque assim 

apontam percursos diversos e permitem escolhas. A ciência precisa se posicionar 

sobre questões cruciais: a quem serve, qual o seu papel?  

Nessa direção, que reflete preocupações do fazer profissional do psicólogo no 

campo social, sugeri aquelas intervenções. Certamente, não encerram tudo o que 
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deve ser feito, mas, como disse Cyrulnik (2005, p.24) “Nem sempre é o 

aparentemente lógico que protege a criança e permite predizer uma retomada do 

desenvolvimento. A única predição confiável nesse campo é quando não se faz 

nada”.  

De fato, a manchete “Juventude Condenada” é tão atemorizante quanto uma 

minoria dos atos praticados por adolescentes, que a mídia explora 

sensacionalisticamente, desviando o foco das questões estruturais das quais são 

resultantes e que deveriam ser objeto de profunda discussão de toda a sociedade 

civil. 

O tema é polêmico e mobilizador, de modo que talvez tenha extrapolado os 

limites de uma dissertação de mestrado. Entretanto, a minha implicação com esse 

tema não me permitiria deixar de trazer à tona aspectos fundamentais que 

influenciam a prática de uma gama de profissionais envolvidos com o sistema de 

garantia de direitos do adolescente e que podem condenar uma juventude já marcada 

pela exclusão. Acima de qualquer argumento, essas colocações refletem uma 

inquietação com o momento em que vivemos, em meio a encantos e desencantos da 

sociedade do risco. Nesse ponto, curvo-me ao poeta maior, Drummond, que traduz 

sabiamente o imperativo que a realidade nos impõe: 

Chega um tempo em que não se diz mais: meu 

Deus. 

Tempo de absoluta depuração. 

Tempo em que não se diz mais: meu amor. 

Porque o amor resultou inútil. 

E os olhos não choram. 

E as mãos tecem apenas o rude trabalho. 

E o coração está seco. 

 

Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. 

Ficaste sozinho, a luz apagou-se, 

mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. 

És todo certeza, já não sabes sofrer. 
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E nada esperas de teus amigos. 

 

Pouco importa venha a velhice, que é a velhice? 

Teus ombros suportam o mundo 

e ele não pesa mais que a mão de uma criança. 

As guerras, as fomes, as discussões dentro dos 

edifícios 

provam apenas que a vida prossegue 

e nem todos se libertaram ainda. 

Alguns, achando bárbaro o espetáculo 

prefeririam (os delicados) morrer. 

Chegou um tempo em que não adianta morrer. 

Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. 

A vida apenas, sem mistificação. 

 

(OS OMBROS SUPORTAM O MUNDO - Carlos Drummond de Andrade) 
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ANEXO 1 – MAPA DA REGIÃO NORDESTE DE AMARALINA 

ITAIGAIRA 

RIO VERMELHO 

RIO VERMELHO 

PITUBA 

AMARALINA 
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 ANEXO 2 - HOMICIDIOS NA REGIÃO NORDESTE DE AMARALINA - 1998 A 2004 
      

Codigo de bairro 192 75 13 153 217 

Nome do Bairro 
CHAP. R. VERM/VALE 
PEDR 

CHAP. R. 
VERMELHO 

NORD 
AMAR/AMAR. 

SANTA 
CRUZ 

VALE 
PEDRINHAS 

Região Administrativa 7 7 7 7 7 

Distrito Sanitário 6 6 6 6 6 

Zona de Informação 7 7 6 7 6 

Area de Ponderação 20 20 21 19 20 

Número de Homicídios em 1998 30 9 4 11 6 

População em 1998 22348 1681 18136 23937 7597 

Taxa de Mortalidade por Homicídios em 1998 134,24 535,34 22,06 45,95 78,98 

Número de Homicídios em 1999 11 7 1 13 10 

População em 1999 22911 1724 18593 24540 7789 

Taxa de Mortalidade por Homicídios em 1999 48,01 406,14 5,38 52,97 128,39 

Número de Homicídios em 2000 18 4 3 10 13 

População em 2000 23489 1767 19062 25159 7985 

Taxa de Mortalidade por Homicídios em 2000 76,63 226,37 15,74 39,75 162,81 

Número de Homicídios em 2001 0 9 3 0 0 

População em 2001 24193 1820 19634 25913 8224 

Taxa de Mortalidade por Homicídios em 2001 0,00 494,51 15,28 0,00 0,00 

Número de Homicídios em 2002 13 5 0 0 13 

População em 2002 24919 1875 20222 26690 8471 

Taxa de Mortalidade por Homicídios em 2002 52,17 266,73 0,00 0,00 153,47 

Número de Homicídios em 2003 8 5 2 16 5 

População em 2003 25666 1931 20828 27490 8725 

Taxa de Mortalidade por Homicídios em 2003 31,17 258,97 9,60 58,20 57,31 

Número de Homicídios em 2004 16 9 3 18 13 

População em 2004 26435 1989 21453 28315 8987 

Taxa de Mortalidade por Homicídios em 2004 60,53 452,57 13,98 63,57 144,66 

Número de Homicídios acumulado 1998 a 2004 96 48 16 68 60 

Número Médio de Homicidios 1998 a 2004 14 7 2 10 9 

População em 2000 23489 1767 19062 25159 7985 
Taxa Média de Mortalidade por Homicídios 1998 a 
2004 58,39 388,07 11,99 38,61 107,34 
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  ANEXO 2 - MORTE VIOLENTA EM SALVADOR E SANTA CRUZ 1998 A 2004      

                

Número e taxa de mortalidade (tm)1 por causas externas (mortes violentas) de residentes em Salvador, 1998 a 2004  
 

ano  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

população2    2.443.107 2.506.773 2.572.961 2.641.788 2.713.376 

tipo de morte nº tm nº tm nº tm nº tm nº tm nº tm nº tm 

total de casos 

homicídios 895 39,9 741 32,2 764 31,3 829 33,4 1002 67,63 1051 39,82 1026 37,81 6.308 

acidentes de trânsito 355 15,6 329 14,3 334 13,7 339 13,6 322 12,44 333 12,61 279 10,28 2.291 

outros acidentes 316 13,9 371 16,1 319 13,1 279 11,2 296 11,19 301 11,39 304 11,2 2.186 

suicídios 47 2,1 55 2,4 55 2,3 64 2,6 71 2,76 74 2,89 47 1,73 413 

n.s.a / n.i. 28 1,1 29 1,3 17 0,7 5 0,2 49  30   27  185 

total de causas externas 1641 72,2 1525 66,2 1489 60,9 1516 61 1740 67,63 1789 67,79 1683 62,03 11.383 

fonte: IMLNR / IBGE / Observatório da Violência - FCCV             

1 = número de casos por 100.000 habitantes --> (nº de casos / população) X 100.000 hab          

2 = as taxas de mortalidade para os anos de 1998 e 1999 foram calculadas para a população estimada a partir do Censo de 1991 e da Contagem Populacional de 1996; para 2000,  

 usaram-se os dados do Censo 2000 e para 2001, a estimativa feita pelo IBGE.           

                

Número e taxa de mortalidade (tm)1 por causas externas (mortes violentas) de residentes em Santa Cruz (RA VII / DS, 1998 a 2004  
 

ano  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

população2 23.937 24.540 25.159 25.793 26.443 27.110 27.793 

tipo de morte nº Tm nº tm nº tm nº tm nº tm nº tm nº tm 

total de casos 

homicídios 11 45,95 13 52,97 10 39,75 0 0 0 0 16 58,2 18 63,57 68 

acidentes de trânsito 1 4,18 4 16,3 4 15,9 5 19,38 0 0 1 3,69 0 0 15 

outros acidentes 5 20,89 10 40,75 6 23,85 1 3,88 0 0 2 7,38 3 10,79 27 

suicídios 0 0 1 4,07 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,6 2 

total de causas externas 17 74,12 28 114,1 20 79,5 6 23,26 0 0 19 70,11 22 79,16 112 

fonte: IMLNR / IBGE / Observatório da Violência - FCCV             

1 = número de casos por 100.000 habitantes --> (nº de casos / população) X 100.000 hab          

2 = as taxas de mortalidade para os anos de 1998 e 1999 foram calculadas para a população estimada a partir do Censo de 1991 e da Contagem Populacional de 1996; para 2000,  

 usaram-se os dados do Censo 2000 e para 2001, a estimativa feita pelo IBGE.           
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ANEXO 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
Temos o propósito de realizar uma pesquisa para compreender de que forma 

adolescentes que vivem em ambientes socialmente adversos, como esta comunidade, 

conseguem evitar seu envolvimento em atos infracionais. Acreditamos que esta 

pesquisa poderá identificar os fatores que facilitam ou dificultam atingir este 

objetivo, contribuindo assim para a elaboração de propostas de ação dos poderes 

públicos voltadas para adolescentes.  

A pesquisa será realizada por MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO 

HENRIQUES ÁSPERA, psicóloga inscrita no CRP sob nº 03/0950, enquanto aluna 

do Mestrado em Psicologia da Universidade Federal da Bahia, sob a orientação da 

Profa. Dra. Sonia Maria Rocha Sampaio. 

Através deste documento, lhe convidamos para participar voluntariamente nesta 

pesquisa, em entrevistas a serem realizadas em ambiente privativo, restrito à 

presença exclusiva da pesquisadora. Asseguramos o sigilo sobre as informações 

fornecidas, a preservação da sua identidade, bem como a possibilidade de 

desistência, a qualquer tempo, dessa participação.  

Esclarecemos que as entrevistas serão gravadas em fitas cassete, para posterior 

transcrição e análise.  

Dessa forma, tendo prestado as informações pertinentes ao estudo proposto, 

solicitamos seu consentimento, bem como o de seu (sua) genitor (a) para você 

participar da pesquisa nas condições ora esclarecidas, assinando este documento em 

duas vias, uma das quais permanecerá em seu poder e a outra com a pesquisadora, 

que se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam 

necessários, através do email ghaspera@bol.com.br. 

SIM, ACEITO PARTICIPAR DESTA PESQUISA, CONSENTINDO COM AS CONDIÇÕES 

ACIMA DESCRITAS. 

ADOLESCENTE:                                                                                           RG: 

GENITOR (A):                                                                                               RG: 

ASSINATURA DO (A) GENITOR (A): 

ASSINATURA DO (A) ADOLESCENTE: 
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ANEXO 4 – ADOLESCENTE VÍTIMA / AUTOR DE ATO INFRACIONAL 
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ANEXO 4 – AUTORES DE HOMICÍDIO DOLOSO EM SALVADOR 

JANEIRO/2004 A FEVEREIRO/2007 
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