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Resumo 
 

A partir do contato com adolescentes que fazem parte do projeto/convênio entre o 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE) e a Fundação da Infância e 

Adolescência (FIA), através do grupo terapia, percebeu-se em suas falas o “horror” 

relatado pela experiência traumática vivida em função da intensidade do excesso, 

provocado pela precáriedade de onde moram. Mediante tal fato viu-se, através de suas 

falas, a necessidade de um acolhimento diferenciado, de modo, a oferecer um continente 

para as angústias, atuações e desamparo vividos e compartilhados entre esses 

adolescentes que moram em comunidades vulneradas do Rio de Janeiro ainda não 

pacificadas e de alto risco de vida.  
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Com o advento da contemporaneidade perdemos a dimensão do sentido da 

palavra “humano”. A correria em que somos obrigados a viver, a competitividade, a 

necessidade de ser o melhor e de cada vez ter que ter mais para encontrar um lugar, ser 

reconhecido pela sociedade, exige do sujeito um preço altíssimo a ser pago. E, a meu ver, 

o maior deles é o ter que abrir mão de sua condição humana, limitada, para dar conta de 

tal fenômeno que é o de “ter” a qualquer preço o que se deseja ou é incitado pelo social a 

ter. 

É neste modelo, que os menores aprendizes vão se expressando no grupo 

terapia.  

O “ter” vem predominando o “ser”, e com isso vamos perdendo de vista a 

dimensão do sentimento humano. Em função de ter que “ter” vão fazendo qualquer coisa 

para obter o objeto desejado, ainda mais quando a condição econômica não o permite. A 

mídia leva-os ao sonho de consumo, mas para consumir isso ou aquilo terá que se 

“prostituir”. Estou aqui tentando entender, sem nenhum tipo de julgamento, até porque 

acho que este tipo de comportamento existe em qualquer classe social, o que está por 

trás desse “ter que ter” a qualquer custo.  

Aqui vou pensar em função de um público bastante específico, adolescentes , 

oriundos de comunidades menos favorecidas, que tenho contato através do grupo terapia 

na instituição – TCE3. 

Há alguns anos, o TCE vem apoiando o projeto da FIA (Fundação da Infância e 

do Adolescente) “Programa Educação Pelo Trabalho”. Tal projeto foi pensado 

anteriormente (1962), pelo Juiz de Direito Dr. Marino da Costa Terra, com o intuito de 

retirar os adolescentes que viviam nas ruas, sem qualquer perspectiva de futuro. Este 

projeto pautava-se no Trinômio Educação-Recreação-Trabalho. A FIA, seguindo os 

moldes deste projeto inicial, cria “Programa Trabalho Educativo” onde somos um de seus 

parceiros, dos muitos aderidos à causa dos adolescentes. Este programa foi criado pela 
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3 Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 



Portaria FIA nº 03 de 13 de abril de 1998 - “A Lei 8069/90 dispõe sobre o direito do 

adolescente à profissionalização e à proteção no trabalho e define trabalho 

educativo como 'atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao 

desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto 

produtivo'”. 

Atualmente o TCE atende a  setenta e dois menores aprendizes. 

Hoje em dia existe uma emergência de políticas públicas e de reconhecimento 

das diferenças. Segundo Boaventura Santos “a diferença é sempre uma construção social 

e objeto de transformação”. Baseando-se no pensamento deste sociólogo e avaliando a 

nossa responsabilidade social, acolhemos o projeto da FIA, “Programa Trabalho 

Educativo” por entender que a única saída possível de diminuir a exclusão social é 

ampliando o campo de atuação para aqueles que se encontram inseridos nesta realidade 

de vulnerados4, incluindo-os, oferecendo espaço para que possam vir a experimentar e 

aprender atividades laborais distintas onde em algum outro momento possam fazer uso 

deste aprendizado em suas vidas. 

 Infelizmente estes meninos sofrem pela falta de reconhecimento social, com a 

discriminação, por morarem em comunidades vulneradas e de alto risco e de fato, sofrem 

a invisibilidade social. Assim sendo, todos esses projetos de instituições públicas e de 

iniciativa privada, tornam-se necessário-fundamentais para o desenvolvimento e a 

possibilidade de inclusão 

 Os menores aprendizes são adolescentes que, na sua maioria, são oriundos 

de comunidades menos favorecidas, são meninos que estudam, que têm famílias e, como 

qualquer um de nós, estão lutando por um espaço ao sol. Meninos esses que se 

encontram em  grande desamparo psíquico pela falta de recurso de toda ordem desde a 

afetiva até a economica.  

Desenvolver este projeto no TCE é uma chance e tanto de podermos trabalhar 

as nossas diferenças. Diferenças de culturas, de realidades, enfim, diferenças de ideais. 

Como as diferenças são entendidas como “objeto de transformação”, quem sabe 

poderemos ajudar nesta empreitada olhando para essas diferenças e conscientizando-nos 

da necessidade real de nossa responsabilidade junto ao social.  Uma das formas de 

exercer esta responsabilidade “é quebrar paradigmas de um conhecimento pendente para 

uma vida decente” (BOAVENTURA). O fato é que precisamos compreender e ter 
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conhecimento destes movimentos, do TCE bem como de outras instituições, como parte 

dessas nossas responsabilidades. Esta é uma luta de todos e não só de um convênio 

FIA/TCE. Precisamos reconhecer estes adolescentes como seres semelhantes e que 

merecem ser respeitados, considerados e ajudados no desenvolvimento físico e mental, 

bem como no seu trabalho. Esta é a proposta do TCE - que estes adolescentes possam 

vir a ser amanhã profissionais conscientes, críticos e competentes e isto só poderá vir a 

acontecer se demonstrarmos respeito e confiança por eles; caso contrário, estaremos 

repetindo velhos modelos de comportamento que causam neles, o que muitos já sentiram 

e ainda sentem, a opressão. A instituição acolheu estes menores dando apoio não só no  

Serviço médico/ Psicologia (CMA), como também na Escola de Contas oferecendo cursos 

de informática, português entre outros, para que eles possam, quem sabe, fazer a 

diferença fora da instituição. 

 Precisamos pensar, e cada vez mais, nos inserirmos nesta grande tarefa que é 

a de acolher para diminuir a exclusão, não por piedade ou assistencialismo, mas por 

convicção de que eles são cidadãos e merecem respeito e condições de igualdade para 

serem livres. A exclusão traz malefícios que não são percebidos por nós no dia a dia, e 

acabam por gerar o tamanho da violência que vivemos. E podem acreditar: o preço que 

pagamos por isto é muito alto. Dentro de uma complexidade maior aja vista os 

“rolezinhos”5. 

“Não basta liberdade para que exista democracia, é preciso também que haja 

oportunidade para que essa liberdade possa ser usada”6 

 

A experiência do grupo: 

O objetivo do grupo é de criar um espaço, que podemos pensar em “espaço 

transicional”, que garanta aos adolescentes usar de forma bastante livre para falar sobre  

seus anseios, suas dúvidas enfim, um lugar onde ele possa legitimar a sua subjetividade 

através da reflexão. 

Este grupo acontece uma vez por semana, durante uma hora e meia. Cada 

encontro é impactante. Impactante porque o que deveria ser sentido ou visto como não 

sendo “normal” é falado e muitas vezes atuado como sendo algo muito natural. Este 

talvez seja o advento do contemporâneo, algo  impactante, porém vivido como normal. 

Vou citar um exemplo: Numa das sessões com 15 meninos que falam cada um mais alto 

                                                 
5 -Rolezinho (diminutivo de 'rolê' ou 'rolé', em linguagem informal brasileira, significa "fazer um pequeno passeio" ou "dar uma 

volta" ) é um neologismo para definir um tipo de flash mob ou coordenação de encontros simultâneos de centenas de pessoas em 

locais como praças e parques públicos e shoppings. Os encontros são marcados pela internet, quase sempre por meio de redes 

sociais como o Facebook. (Fonte Wikipedia)   
6  Citação tirada do site sobre o projeto do filme: “Cinco vezes favela, Agora por nós mesmos” 



que o outro, um resolveu contar um acontecimento: 

 -Fulano você viu o que aconteceu com aquele mané que entrou na 

comunidade (morro da coruja) enganado? 

 Os outros meninos curiosos, não fazem parte da mesma comunidade do 

acontecido, ofegantes pedem para o outro falar logo. 

 Anda conta, o que aconteceu? 

 O cara entrou enganado e foi morto, o cara tremia de medo e levou um balaço na 

cabeça.  

           Nossa, isto foi tão impactante escutar que as lágrimas escorriam pelo meu 

rosto. Um dos meninos olha para mim e muito espantado me pergunta:  

 Você está chorando? 

 Sim, fiquei muito assustada com a forma como vocês estam contando este acontecido, 

eu poderia entrar enganada em uma comunidade ou qualquer um de nós aqui e ali 

morrer de forma tão cruel, por um engano. Vocês realmente acham isto um grande 

feito?       

               A minha atuação enquanto analista fez com que eles parassem para pensar. 

Ficaram espantados com a minha reação e a partir da minha pergunta começaram a 

refletir que não precisava ser assim, que não tinham que matar e daí começaram a 

contar também sobre seus medos, a vontade que alguns têm de sair desse lugar, das 

crueldades que já presenciaram com amigos e até com eles próprios. Enfim, foi  uma 

sessão produtiva em que apareceram a experiência traumática, o desamparo, os 

medos, as angústias dessas vivencias. 

A maioria desses jovens não conhecem seus pais, o que abre neles uma 

grande ferida narcísica. Geralmente quem os cria são suas mães, que muitas vezes 

também não sabem quem é o pai daquele filho, ou mentem para estes dizendo que o pai 

já falecera ou coisa parecida, muitas vezes no intuito de proteger seu filho por seu pai ser 

traficante. Alguns meninos, depois de muito procurar, já sabem, hoje, quem são seus pais, 

muitos não querem saber e outros pensam em entrar na justiça para saber. 

Estes meninos, em busca de uma identificação, se encantam com o poder dos 

“poderosos” senhores dos morros. São os “donos”, tudo acontece em volta deles. Todas 

as mulheres os querem, eles têm o poder e o domínio sobre a população. Vivendo desta 

forma eles acabam querendo isto para eles. Em pleno furor da sexualidade, eles almejam 

ser reconhecidos e se acham o máximo. Este modelo dos “donos” o atraem bastante pelo 

fascínio do poder. Os “caras” andam armados com fuzis e os ostentam para a população 

que fica apavorada e ao mesmo tempo, alguns adolescentes se sentem fascinados,  



invejando o poder, querendo estar neste lugar.  

Mas qual o adolescente que não quer ser um “super herói”? Muitas vezes, nos 

morros alguns traficantes acabam sendo “super heróis” pelo simples fato de “defender” a 

comunidade e acolher muitos moradores necessitados. Há uma certa inversão de valores, 

mas acredito que a necessidade leve a isso. Geralmente este super herói é o pai, 

inicialmente. Na falta deste, de uma figura masculina que o proteja, vão em busca dessa 

identidade. Neste caso os bandidos acabam ocupando, para alguns desses, este lugar. 

Além de não terem a presença do pai, também não contam com a proteção do 

estado, o qual é proibido de funcionar nestas comunidades. A maioria dos bandidos das 

comunidades são parentes muito próximos dos menores: irmãos, primos, pai ou mãe. O 

que suponho dificultar o afastamento deles, afinal é “sangue do meu sangue”. É tão forte 

a identificação, que eles tendem a repetir na instituição o que presenciam nas 

comunidades, colocando-se como o todo “poderoso”, “somos fodões”. E é neste sentido 

que tentamos desconstruir, através da reflexão, este modo de viver, a idéia de que as 

coisas só podem ser resolvidas na força ou no grito, que uma conversa pode ser melhor 

do que um soco ou um grito.  

Provocamo-los para que neste espaço possam aparecer os sentimentos de 

medo, de amor, questionando e mostrando o ódio, que prevalece em alguns deles e que é 

a forma mais eloquente de destruição. Mas, o que é percebido, é que estes meninos 

buscam o amor, na sua forma mais ingênua e pura. Penso que alguns deles buscam o 

amor perdido, que, em algum momento, experimentaram, enquanto outros buscam, mas 

não sabem o que buscam, e quando experimentam um pouco do cuidado oferecido, 

reagem negativamente, deixando-se, em seguida, embalar por este cuidado. 

            Mesmo os meninos que não comungam desta forma de vida, que 

almejam ser diferentes, e que também são maltratados pela crueldade imposta nos 

morros, pela falta de liberdade de ir e vir. Os que não aceitam a violência e a imposição 

vivida no morro também questionam outras ordens. O sentimento de ambivalência 

aparece como se eles não pudessem romper com esta origem, ou experimentar o que é 

diferente. 

É muito difícil para eles se adaptarem a ordem da instituição que simboliza um 

mundo completamente adverso do que vivem. Neste mundo as “boas maneiras”, que é 

uma regra social, exigida pela instituição, para um bom convívio é algo muito distante 

deles.  Isto talvez, faça uma grande diferença na hora de desenvolver um trabalho com 

eles, porque se torna quase insuportável, devido a forma como agem no grupo e que 

provavelmente se estende para a vida. Têm geralmente uma atitude muito agressiva no 



grupo, às vezes entendida como desrespeitosa, mas, ao longo do trabalho, percebe-se 

que não se trata de desrespeito e sim de um modo de ser, repetem a forma como vivem 

na sua comunidade. Muitos são criados para sobreviver, e, esta talvez, seja sua grande 

proteção e diferença. Nestas comunidades muitos vivem em constante ameaça de vida, 

saem sem saber ao certo se voltarão. O que, muitas vezes, levam ao desespero, as mães 

que conseguem cuidar de seus filhos; a maioria delas, por falta de subsídio para educar e 

alimentar seus filhos, e ou tiveram filhos muito novas, acabam entregando-os a vida, para 

que eles aprendam a se virar.  

Acreditamos que as ideias são construídas em cima de diferenças e 

continuidades. O que eles vivem é bastante diferente do que vivemos, embora o que se 

difere seja a forma, o jeito que tem que dar para sobreviver. Geralmente vivem no limite, 

econômico e social. Sendo para o social quase, se não, completamente invisíveis. 

Esses menores, recebem da instituição uma ajuda de custo, que acredito ser, 

muito mais do que a que seus pais ganham. Ao ingressarem na instituição, se inserem 

num novo modo de vida. Modo este conhecido através da mídia, mas muitas vezes 

almejado pelo menor.  Afinal este é um estágio onde eles não podem ser aproveitados. 

são apresentados a hábitos e costumes completamente diferentes da sua realidade e 

comunidade, mas que os ajudarão, ou não, a se apresentarem de uma forma diferenciada 

no mercado de trabalho. Este conjunto de coisas leva-me a pensar nos benefícios ou 

malefícios do projeto e no que fazer depois do tempo (geralmente três anos para aqueles 

que entram com quinze anos) estipulado com os meninos, jovens adultos, alguns deles já 

pai ou mãe, e não recebendo mais os benefícios que até então vinham recebendo. 

Quando ingressam no projeto vão assumindo a identidade do lugar e cada vez querendo 

mais, o que é muito natural, mas que ao termino ficam completamente perdidos, sem eira 

nem beira. Voltam ao mundo antes experimentado e não se encaixam mais ali. A 

realidade escapole de suas mãos, o sofrimento e o desespero os acometem, 

principalmente os mais regredidos, que não conseguiram fazer do “limão uma boa 

limonada” e meteram todo o tempo o “pé na jaca”, gastando o que recebiam e o que 

estava por receber, demonstrando a dificuldade de fazer e ser diferente dos seus, e 

fazendo dívidas no cartão de crédito, ou seja, aprisionados no sistema de “ter que ter” a 

qualquer preço o que se deseja, para tentar se igualar e ser aceito pelo social. Na 

tentativa de ser alguém, sair da invisibilidade, muitas vezes não só social, mas familiar. O 

que será destes menores? De que forma sobreviverão a esta perda?  

O trabalho no grupo vai tomando corpo neste viés. Através da associação 

livre,e das conversas soltas, vamos trazendo a reflexão do dito e é muito interessante a 



repercurssão da fala neles mesmos, na forma de se posicionar e pensar. A maioria, como 

não é diferente de nenhum ser humano, tem medo de se diferenciar da sua origem, o que 

gera uma culpa muito grande. A meu ver isso é bastante produtivo, pois desta forma os 

vínculos e afetos surgem e podem ser mencionados e pensados. 

Como todo trabalho desenvolvido em comunidade ou com moradores de 

comunidades precisa ser entendido não como o que sou, ou quero que eles sejam, mas 

sim devemos levar em consideração a possibilidade que existe neles de escutar e ser 

escutado, sua maneira de ser e compreender a vida, para não sermos invasivos e 

desrespeitosos com o jeito de ser do outro, mas mostrando os entraves existentes em 

suas ações, oferecendo possibilidades para que possam refletir a partir do diálogo 

estabelecido no grupo: “Aquele que penso que sou, não sou”7. O importante é tentar fazer 

com que estes adolescentes possam experimentar entrar em contato com seus 

sentimentos e perceber que nem tudo aquilo que ele pensa que é é, e que pode vir a ser 

muito diferente e aproveitar a vida de forma mais simples, porém mais verdadeira para 

eles, mesmo dentro de um espaço tão trabalhoso e tumultuado como as comunidades 

ainda não pacificadas. Pacificando suas pulsões são capazes de perceber o que é, o que 

quer e o que poder vir a ser. 
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