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RESUMO

Na sociedade atual, adolescentes em conflito com a lei são vistos como marginais, sendo atribuída a eles culpa pelas condições de vida que estão 
associadas ao desencadeamento do ato delituoso. O que ainda se observa é a difusão do pensamento de que a pobreza e a miséria levam o 
sujeito a praticar um ato infracional.  Neste projeto, a realidade vivida por esses jovens não é pensada apenas como uma mera decorrência de 
fatores socioeconômicos, pois consideramos que há uma carência maior aí colocada e podemos pensar isso a partir da seguinte constatação: nem 
todas as crianças e adolescentes pobres que vivem em precárias condições afetiva e financeira praticam furto ou roubo. Além disso, existem 
aquelas situações em que a família passa pela mais absoluta miséria e, mesmo assim, consegue oferecer, ao menos, o mínimo laço afetivo, de 
solicitude dos pais. Partindo desse pressuposto pretendemos neste projeto abordar como afrouxamento e dispersão do vínculo familiar dos 
adolescentes pode ser um determinante da relação conflituosa com a lei. Diante dessa situação, pela via da psicanálise, interrogamos sobre as 
implicações do sujeito adolescente no seu ato, tais como o furto, o roubo, o uso de drogas ilícitas. Considerando a premissa de que o ato 
infracional na adolescência (aqui considerado sujeito entre 12 e 18 anos incompletos) está referido a uma lei simbólica, à inscrição da função 
paterna, a nossa proposta consiste em, sobretudo, procurar entender até que ponto cada delito se inscreve para o sujeito adolescente como um 
apelo à lei, ao Outro como alteridade, como norteador para suas ações. Interrogamo-nos sobre que apelo seria esse e a quem se destina: se ao 
Estado, à população ou à figura parental. Assim, nosso objetivo é analisar os determinantes sociais e psíquicos manifestos nos jovens em conflito 
com a lei. Orientada por essa questão e convictos de que a psicanálise muito tem a contribuir na intervenção dos problemas inerentes à 
atualidade, é com este referencial teórico que pretendemos desenvolver esta pesquisa. As medidas socioeducativas aplicadas a esses casos por 
vezes são ineficazes, permanecendo esses jovens internados em instituições sem um tratamento adequado que lhes possibilite uma reinserção 
social. O que a prática cotidiana revela é a possibilidade de realizar uma escuta diferenciada, a saber, uma escuta do sujeito adolescente na 
singularidade de suas histórias, de modo a possibilitar que cada um pudesse repensar e rescrever seu percurso. Acreditamos que se os 
adolescentes pudessem ser escutados em sua difícil existência, isso poderá ajudar-lhes a construir novas formas de laço social. Assim, o 
instrumento principal de trabalho é a entrevista semiestruturada utilizada para levantar dados, identificar a percepção dos adolescentes em 
relação à sua família, aos magistrados, aos funcionários da instituição onde são abrigados. Após realização das entrevistas será feita uma análise 
detalhada e criteriosa do material coletado com vistas à elaboração de relatório, publicação de artigos e proposta de intervenção que vise um 
resgate da cidadania e da condição de sujeito de direito dos adolescentes em conflito com a lei. O presente projeto encontra-se em 
desenvolvimento, as entrevistas ainda não foram realizadas, mas a pesquisa bibliográfica inicial revela que os jovens que se encontram em 
posição de desafio a lei necessitam estabelecer novas formas de laço social e pretendemos com as entrevistas encontrar possíveis caminhos para 
reestabelecer o laço. Conceber o adolescente em conflito com a lei, no âmbito da esfera psíquica, implica repensar as iniciativas que enfocam 
esses jovens como delinquentes, desajustados, perversos em relação ao sistema social vigente e em acreditar que o seu potencial de rebeldia e 
agressividade não deve ser simplesmente reprimido, mas escutado e canalizado para a construção de um laço que lhes possibilite ser incluídos em 
uma sociedade mais justa.

Saúde

Psicologia
X Seminário de Pesquisa da Estácio


