
1

Universidade de São Paulo

Instituto de Psicologia

 Adriana Simões Marino

A criança autora de ato infracional - as medidas de proteção e o 
Conselho Tutelar - um debate para o campo psicanalítico

(versão parcial)

São Paulo
2011



2

Universidade de São Paulo
Instituto de Psicologia

 Adriana Simões Marino

A criança autora de ato infracional - as medidas de proteção e o 
Conselho Tutelar - um debate para o campo psicanalítico

Dissertação  apresentada  ao  Instituto  de 
Psicologia  da  Universidade  de  São  Paulo 
como parte dos requisitos para obtenção do 
grau de Mestre em Psicologia.

Área de concentração: Psicologia Clínica

Orientadora: Prof. Dra. Léia Priszkulnik

São Paulo



3

2011
AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL 
DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU 
ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE 
CITADA A FONTE.

Catalogação na publicação
Biblioteca Dante Moreira Leite

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo

Marino, Adriana Simões.
A criança autora de ato infracional – as medidas de proteção e o 

Conselho Tutelar – um debate para o campo psicanalítico. / Adriana 
Simões Marino; orientadora Léia Priszkulnik. -- São Paulo, 2011.

199 f.
Dissertação  (Mestrado  –  Programa  de  Pós-Graduação  em 

Psicologia. Área de Concentração: Psicologia Clínica) – Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo.

1.  Menor   2.  Infração  disciplinar   3.  Tutela   4.  Criança   
5. Psicanálise e Direito  6. Lacan, Jacques (1901-1981)  I. Título.

HV721



4

Nome: Marino, Adriana Simões
Título: A criança autora de ato infracional - as medidas de proteção e o 
Conselho Tutelar - um debate para o campo psicanalítico.

Dissertação  apresentada  ao  Instituto  de  Psicologia  da 
Universidade de São Paulo para obtenção do título de 
Mestre em Psicologia

Aprovado em:

Banca Examinadora:

Prof. Dr._____________________________________________________

Instituição:______________________________Assinatura_____________

Prof. Dr._____________________________________________________

Instituição:______________________________Assinatura_____________

Prof. Dr._____________________________________________________

Instituição:______________________________Assinatura_____________



5

A todos aqueles ainda em silêncio.



6

CRIANÇAS LADRONAS

AS  AVENTURAS  SINISTRAS  DOS  “CAPITÃES  DA  AREIA”  –  A  CIDADE 

INFESTADA  POR  CRIANÇAS  QUE  VIVEM  DO  FURTO  –  URGE  UMA 

PROVIDÊNCIA DO JUIZ DE MENORES E DO CHEFE DE POLÍCIA – ONTEM 

HOUVE MAIS UM ASSALTO

“Já  por  várias  vezes  o  nosso  jornal,  que  é  sem dúvida  o  órgão  das  mais  legítimas 

aspirações da população baiana, tem trazido notícias sobre a atividade criminosa dos 

‘Capitães  da Areia’,  nome pelo qual  é  conhecido o grupo de meninos  assaltantes  e 

ladrões que infestam a nossa urbe. Essas crianças que tão cedo se dedicaram à tenebrosa 

carreira do crime não têm moradia certa ou pelo menos a sua moradia ainda não foi 

localizada... fazendo jus a uma imediata providência do juiz de menores e do dr. Chefe 

de Polícia.

Esse bando que vive da rapina se compõe, pelo que se sabe, de um número superior a 

100 crianças das mais diversas idades, indo desde os 8 aos 16 anos.

O que se faz necessário é uma urgente providência da polícia e do juizado de menores 

no sentido da extinção desse bando e para que recolham esses precoces criminosos, que 

já  não  deixam a  cidade  dormir  em paz  o  seu  sono tão  merecido,  aos  institutos  de 

reforma de crianças ou às prisões.”

(Cartas à Redação do Jornal da Tarde da Bahia, “Fatos Policiais” citado por 

Jorge Amado, 1937/1971, p.14)
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RESUMO

Marino, A. S. (2011). A criança autora de ato infracional - as medidas de proteção e o 
Conselho Tutelar - um debate para o campo psicanalítico. Dissertação de Mestrado, 
Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Este trabalho tem como objetivo abordar a temática da criança autora de ato infracional 
e a aplicação das medidas de proteção pelos Conselhos Tutelares de São Paulo-SP e, 
com isso,  trazer  contribuições  para  a  aplicação  destas  medidas.  Para  que  se  possa 
apreender o contexto atual de sua aplicação, do surgimento dos Conselhos Tutelares e 
da situação da criança autora de ato infracional, faz-se um levantamento histórico sobre 
o  assunto.  Em  seguida,  apresenta  um  levantamento  teórico,  dentro  do  panorama 
jurídico,  sobre  os  conceitos  de  ato  infracional  e  as  medidas  socioeducativas  e  de 
proteção aplicadas pela justiça e pelo Conselho Tutelar, respectivamente, nestes casos. A 
pesquisa  qualitativa  de  campo  é  o  cerne  deste  trabalho.  A escuta  dos  conselheiros 
tutelares,  tendo  como  objetivo  conhecer  suas  experiências  no  atendimento  e 
encaminhamento  destes  casos,  articula-se  a  uma  série  de  problemáticas  como  a 
atribuição ou não de ato infracional praticado por criança, o entendimento das medidas 
de proteção como garantistas ou restritivas de direitos e a questão da competência nestas 
situações. Para concluir a primeira parte do trabalho, estas questões são desenvolvidas, 
onde se extrai a hipótese da pesquisa: “qual o lugar da criança autora de ato infracional 
sob  medidas  de  proteção?”.  Por  meio  deste  questionamento,  conjectura  tratar-se  da 
criança que está entre a garantia e a restrição de direitos, em que se forja a noção do 
“fora-do-lugar”.  Encaminha-se  uma  articulação  conceitual  acerca  dos  lugares  de 
discurso  em psicanálise,  elucida  os  lugares  da  criança  enquanto  sujeito  nos  quatro 
discursos propostos por Jacques Lacan e a concepção de infantil.  Por fim, aborda a 
criança autora de ato infracional sob medidas de proteção por meio dos argumentos 
teóricos do discurso do capitalista e da noção de lei simbólica em psicanálise. 

Palavras-chave: Ato infracional. Conselho Tutelar. Criança (autora de ato infracional). 
Direito. Lacan, Jacques. Medidas de proteção. Psicanálise. 
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ABSTRACT

Marino, A. S. (2011). Child offender - protective measures and protection authorities -  
a  discussion  toward  psychoanalytic  area. Masters  Essay.  Psychology  Institute, 
University of São Paulo, São Paulo. 

This  paper  aims  at  discussing  the  matter  of  child  offender  and  the  application  of 
protective measures by child protection authorities in São Paulo-SP and, with that, aims 
to  bring  contributions  for  the  implementation  of  these  measures.  To  apprehend  the 
current context of these measures, the emergence of child protection authorities and 
child offender’s situation, makes a historical survey on the subject. Further, it presents a 
theoretical research within legal landscape on the concepts of act of infraction, socio-
educational measures and protection applied by justice and child protection authorities, 
respectively, in these cases. Qualitative research field is the core of this work. Listening 
child protective  authorities,  aiming  to understand their experiences in  care and 
management on these cases, articulates a number of questions such as attribution or not 
of act of infraction committed by children, the understanding of protection measures as 
guarantees or restriction of the rights and the matter of competence in these situations. 
To conclude the first part of the work, these questions are developed, in which it extracts 
the research  hypothesis:  “what  is  the place of  child  offender under protective 
measures?”. Through this questioning, conjecture that it is the child who is between the 
guarantee and  the restriction of rights,  which  forges the notion of "out-of-place". 
Forward to a conceptual  articulation about places of discourse in psychoanalysis, 
clarifies child’s places as a subject in the four discourses proposed by Jacques Lacan 
and the child conception.  Finally,  discusses child offender  under protective measures 
through the theoretical arguments of the capitalist discourse and the notion of symbolic 
law in psychoanalysis.

Key-words: act of infraction. child protection authorities. child (child offenders). Law. 
Lacan, Jacques. protection measures. Psychoanalysis.

 

  

 



13

Atravessamentos

Das  utopias  contidas  em  minhas  próprias  contravenções,  encaminhou-se  à 

abertura  dita  “subversiva” de movimentos um tanto ou mais  criativos.  Era o tempo 

preciso para certas infrações. Agora, no entanto, anuncia-se um tempo para sustentar 

uma travessia. Mas para isso seria necessário justificar um ponto de partida e, desde 

então, começo pela lembrança do menino. 

Um menino cortado,  ou melhor,  atravessado no estômago por ser pequeno o 

suficiente para atravessar uma janela. Ele hoje carrega a cicatriz deste corte que naquela 

época era menor. Mas o tamanho da cicatriz cresceu também com o tempo, e hoje ele 

carrega uma muito maior. A cicatriz cresceu ou o corte que cresceu? Participando de um 

assalto, fora incumbido de entrar. Mas ele talvez não fosse tão criança pelo tamanho, 

porque o vidro da  janela  se  quebrou e  ele  ficou  preso,  transpassado e  fixado pelos 

cortes. Não lembro o seu nome, mas na casa de acolhimento onde se encontrava, ele já 

era grande, que nem o corte.

Outro  corte  foi  o  da menina que  tinha  as  marcas  das  balas.  Dizia  que  tinha 

começado cedo porque se lembra dos 10 e dos 11 anos de idade na prostituição. As 

marcas  das  balas  eram muitas,  mas  ainda  que  davam pra  contar.  Tinha  nas  pernas, 

costas, braços e uma cicatriz no peito que ela mostrava junto a uma tatuagem... Queria 

comemorar seu aniversário, chamar os amigos, o namorado também e fazer uma festa. 

Ficou revoltada porque não a deixaram ir, quebrou uma janela com as mãos e dizia que, 

da próxima vez, não quebraria uma janela, mas alguém dali. E diante de tamanha dor, 

era preciso cortar o bolo, ali mesmo. 

Havia também os cortes do menino que assaltava a avenida. A cidade era toda 

dele, apesar dele não se achar em lugar nenhum. Na verdade, tinha “lugar nenhum”. 

Então, encostava-se aos carros do trânsito parado, punha a cabeça pra dentro da janela, 

cortava alguém algumas vezes ou segurava o vidro pra dizer que era assalto. Mas depois 

saia com os braços balançando e girando o corpo. Dançava e cantava uma canção de 

infância. Era, apesar de instantes dantes, uma criança. Ou voltava a se imaginar criança?

Nestas vias, descortinam-se algumas crianças que carrego na memória. Crianças 

que podem embaraçar certas visões de infância, mas que no fundo carregam alguma 

coisa de comum. Ou melhor,  não se  parecem tão distantes  assim.  Em suma,  nestas 

experiências, cortes e janelas demandam atravessamentos.
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INTRODUÇÃO

Este  trabalho  tem  como  objetivo  desvelar  o  tema  da  criança  autora  de  ato 

infracional e a aplicação das medidas de proteção pelos Conselhos Tutelares de São 

Paulo-SP e, com isso, poder trazer contribuições para a aplicação destas medidas. As 

investigações  trazidas  nesta  dissertação  têm sua  origem em trabalhos  realizados  em 

casas de acolhimento e Centros de Referência ao atendimento de crianças e adolescentes 

no município de Guarulhos - SP e na capital  paulista. Destas experiências, surgiram 

questões que envolveram a temática da violência doméstica e social que resultaram no 

levantamento de pesquisas acerca da problemática do adolescente e da criança autora de 

ato infracional;  aqueles que encontraram na significação do “menor” o título de seu 

atemporal desprestígio.

Da criança não-dita (infans) do século XVI à criança sujeita à lei do século XX, 

um longo caminho de transformações e movimentos ocorreram.  Na época no extinto 

Código de Menores de 1979, a lei estabelecia ao “menor” infrator, órfão ou pobre a 

Doutrina da Situação Irregular. Com a atual Doutrina da Proteção Integral, decorrente 

da Constituição Federal de 1988, reiterada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) em 1990, crianças e adolescentes passaram a ser prioridade absoluta do Estado, 

da família,  da sociedade e da comunidade,  enquanto sujeitos de direitos (Art.  4° do 

ECA).

Perante a lei, não existe diferença entre a criança e o adolescente no que tange 

aos  direitos  à  proteção  integral  e  à  prioridade  absoluta  (Sistema  da  Garantia  de 

Direitos).  A diferença  recai,  como  poderemos  acompanhar,  nas  medidas  aplicadas 

quando da prática de ato infracional. Aos adolescentes lhes são reservadas as medidas 

socioeducativas e, às crianças, as medidas de proteção (Arts. 105 e 112 do ECA).

Tais medidas são marcadamente diferentes. Os adolescentes são submetidos às 

medidas  de  finalidade  social  e  educativa  que  podem  ser  mais  rigorosas,  como  na 

privação  de  liberdade.  Apesar  da  inimputabilidade  do  agente,  tais  medidas  são 

consideradas restritivas de direitos, ou seja, o adolescente em razão de sua conduta pode 

vir  a  ter  seus  direitos  limitados.  No  segundo  caso,  ficam  sujeitas  às  medidas  de 

proteção, cujo tratamento pode ser estendido aos pais ou responsáveis. Tais medidas, 

como veremos, segundo o Estatuto, visam à(s) necessidade(s) da criança e/ou de seu 
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responsável, não trazendo incisos que possam ser considerados, ao menos num primeiro 

momento, como medidas restritivas de direitos.

Inclui-se nesta diferença, a competência dos casos. No caso do adolescente, a 

aplicação das medidas socioeducativas é feita pela autoridade judiciária e, no caso da 

criança, as medidas de proteção são da competência do Conselho Tutelar. Caracterizado 

por ser um órgão público permanente, autônomo e não jurisdicional, os Conselhos têm a 

função de atender em primeira instância todas as situações de ameaça ou violação dos 

direitos garantidos pelo ECA.

Para  que  se  possa  apreender  o  contexto  atual  da  aplicação  das  medidas  de 

proteção, do surgimento dos Conselhos Tutelares e da situação da criança autora de ato 

infracional,  faremos um levantamento histórico sobre o tema. Tem-se como objetivo 

averiguar a função das medidas de proteção aplicadas atualmente às crianças autoras de 

ato infracional, inseridas em seu contexto histórico e político. 

Ao situar a criança através do prisma histórico, ver-se-á que seu lugar esteve 

presente entre as linhas regimentais, nos documentos legais que, através de imposições e 

decretos, sinalizaram e sinalizam o lugar onde estão, estiveram ou deveriam estar. Nesse 

embate,  o  intuito  deste  trabalho parte  do questionamento sobre  o  lugar oferecido  à 

criança “fora-da-lei” ou, mais exatamente, da criança que está, ao mesmo tempo, fora e 

dentro da lei.  

A criança autora de ato infracional encontra na lei estatutária a interpretação de 

que  está  fora-da-lei  (ao  ser  infratora  por  cometer  um  delito)  ou  mesmo  ao  ser 

considerada em “situação de risco” (por estar fora daquilo que lhe é garantido pela lei, 

enquanto causa ou consequência de ato infracional). No entanto, as medidas de proteção 

podem se revelar como um lugar de acolhimento oferecido pela lei; a criança pode ser 

recebida pelo dispositivo de intervenção legal (quando ameaçada, violada ou mesmo 

quando autora de ato infracional) pelos conselheiros tutelares que, ao aplicar as medidas 

protetivas, recebem a incumbência de zelar pelos seus direitos (situando-as, portanto, 

dentro da lei). 

Assim, o que se revela a princípio no tema da criança autora de ato infracional 

sob medidas de proteção é o eixo de suas entrelinhas, isto é, o “sob” onde se entrelaçam 

a criança autora de ato infracional e as medidas protetivas. Dessa forma, aos sujeitos 

considerados “fora”, isto é, fora daquilo que lhes é garantido pela lei, ao ser ameaçado, 

violado ou infrator, o ECA garante intervenções que devem visar os seus direitos (ao 

menos num primeiro momento na letra da lei). 



16

Pertinentes  discussões  têm  sido  realizadas  no  que  tange  ao  ato  infracional 

praticado  por  adolescentes  e  a  aplicação  das  medidas  socioeducativas.  Sob  certa 

perspectiva,  felizmente,  inúmeros  são  os  núcleos  e  laboratórios  de  pesquisa  em 

Universidades,  publicações  em  revistas  científicas  e  livros  de  diferentes  áreas  do 

conhecimento que abordam e se aprofundam nesta complexa temática/tarefa. 

No entanto, por razões não ditas, pouco se tem dito sobre a criança, menor de 12 

anos de idade, inserida no campo infracional e a aplicação das medidas de proteção 

pelos Conselhos Tutelares. Com precisão, até o momento de conclusão deste trabalho, 

apenas um livro fora publicado sobre o assunto1 e poucos artigos foram encontrados. 

Iniciar,  desse modo, uma pesquisa sobre o ato infracional praticado por criança,  foi 

como percorrer um deserto, tornando necessário recorrer a outras fontes para realizar 

esta investigação. A pesquisa de campo com conselheiros tutelares mostrou-se, portanto, 

como o recurso preciso para provocar o início dos necessários debates sobre o assunto. 

Neste ínterim, consideramos de fundamental importância conhecer como estão 

sendo aplicadas as medidas de proteção. Assim, nosso objetivo foi investigar a aplicação 

e a função destas medidas e o  lugar  oferecido à criança autora de ato infracional, a 

partir  da  experiência  dos  conselheiros  tutelares  da  cidade  de  São  Paulo  e  da 

fundamentação teórica psicanalítica (de Freud e Lacan).

Para  investigarmos  a  noção  de  lugar  em  psicanálise,  traz-se  uma  breve 

contextualização  acerca  dos  “laços  sociais”  propostos  por  Jacques  Lacan  (1969-

1970/1992).  As  formulações  trazidas  por  este  autor  permitem  reflexões  sobre  o 

posicionamento do sujeito (seja este adulto ou criança) nos diferentes laços sociais. À 

luz deste conceito, pretendemos abordar dois aspectos que permeiam esta dissertação. O 

primeiro refere-se ao lugar da criança, enquanto sujeito, nos diferentes laços sociais e o 

infantil em psicanálise, e o segundo pretende abordar a criança empreendida por esta 

pesquisa, fora e dentro da lei, onde são trazidas algumas reflexões acerca do “discurso 

do capitalista” que, como veremos, é o único discurso que não faz laço social.

É  digno  de  nota,  neste  momento,  que  se  faça  uma  observação  quanto  à 

conceituação  de  sujeito  para  a  psicanálise.  Diferente  da  Psicologia  que  valoriza  os 

aspectos  da  consciência  psíquica  e  credita  àquilo  que  é  da  ordem da  percepção,  a 

psicanálise entende que “o inconsciente é a verdadeira realidade psíquica” (Freud, 1900, 

11  Pesquisa realizada por André Karst Kaminski (2002), que abordou pelo prisma do Direito a atuação dos 
Conselhos Tutelares de Porto Alegre (RS), nos casos de ato infracional praticado por crianças.
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p.637). Freud, em sua  Traumdeutung de 1900, construiu uma analogia espacial  para 

conceituar o inconsciente da psicanálise. Segundo ele, o inconsciente:

em sua natureza mais íntima, ele nos é tão desconhecido quanto a realidade do  
mundo  externo,  e  é  tão  incompletamente  apresentado  pelos  dados  da  consciência  
quanto o é o mundo externo pelas comunicações de nossos órgãos sensoriais. (pp.637 e 
639). 

A complexidade  desta  construção  freudiana  ganha  aspectos  topológicos  –  a 

matemática que versa sobre lugares - em Lacan, na medida em que este autor amplia e 

aprofunda a analogia espacial freudiana ao falar de um sujeito descentrado, dividido 

pela  linguagem  (simbólico),  dividido  pelo  eu  (imaginário)  e  pelo  real,  trazendo  o 

inconsciente à superfície (Safatle, 2005). O conceito de inconsciente permite apreender 

que  a  adequação  ao  mundo,  ou  seja,  a  adaptação  à  norma  condiz  com  uma 

impossibilidade inerente  à  própria  constituição do sujeito,  do inerente  mal-estar  dos 

laços sociais, dentro da concepção ética psicanalítica2.

O mal-estar na civilização, o conflito pulsional do sujeito no mundo, é parte de 

sua constituição e inerente às relações humanas. A constituição subjetiva está atrelada 

aos laços sociais, nas relações ambivalentes estabelecidas com o outro na cultura, sob a 

influência dos discursos que vigoram na sociedade. A civilização convoca renúncias, 

donde se extrai uma parcela de prazer, em prol de uma parcela de segurança que resta 

sempre insuficiente à satisfação do sujeito (Freud, 1927/1998; 1930/1998).

Com o movimento crescente do Capitalismo, os laços sociais  passaram a ser 

marcados por uma lógica em que se privilegia o ser individualizado e o acesso aos 

objetos de consumo. Chamado por Lacan (1969-1970/1992) de “discurso do capitalista” 

é um discurso que exclui o outro do laço social, na medida em que os sujeitos passam a 

se relacionar com os objetos-mercadoria oferecidos pelo Capitalismo (mercado). Neste 

discurso, o que é visado é o sucesso individual engendrado pela quantidade do ter dos 

objetos-mercadorias que são envoltos de uma falsa completude, mascarando a castração 

do sujeito (a incompletude inerente ao ser humano).

22  Até a década de 70, Lacan sustentou a ética psicanalítica segundo a oposição do imperativo categórico 
de Kant “Age de sorte que a máxima de tua ação possa ser tomada como máxima universal” para o 
imperativo do “agir de acordo com o próprio desejo” influenciado pela obra de Sade. A ética psicanalítica 
é, portanto, da ordem do particular, ou seja, não passível de fundamento “moral” por não participar dos 
ideais de comportamento de toda uma sociedade (Lacan, 1959-1960/1997).
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Neste  discurso,  como  poderemos  acompanhar,  a  infração  penal  pode  ser 

entendida como uma manifestação de um direito de gozo, pois adquire uma dimensão 

de correlação à liberdade e ao livre-comércio que se atualizam no consumo (Melman, 

2000). Dessa maneira,  o ato infracional pode ser entendido de maneira dialética aos 

ideais de liberdade e individualismo difundidos pelo Capitalismo, na medida em que o 

discurso do capitalista proclama o acesso ao objeto, o saciar do desejo, isto é, o gozo e 

promove a “segregação”. A segregação, no entanto, como pretendemos trazer, revela-se 

como a “velha conhecida” do sujeito submetido à lei da linguagem. Neste momento, 

portanto, anuncia-se aquilo que por estrutura pode ficar de “fora”. 

Tendo como objetivo refletir sobre a situação da criança autora de ato infracional 

sob medidas de proteção, através da pesquisa de campo com conselheiros tutelares e da 

fundamentação  teórica  da psicanálise  (de Freud e  Lacan),  faremos o percurso deste 

trabalho em duas partes. 

No  primeiro  capítulo  da  primeira  parte,  empreenderemos  um  levantamento 

histórico sobre os dispositivos de assistência à criança no Brasil, em que se pretende 

localizar  no  tempo  o  infans,  o  “menor”  e  os  direitos  da  criança  e  do  adolescente 

conforme preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Em seguida, no segundo capítulo, faremos um levantamento teórico dentro do 

panorama jurídico  sobre  os  conceitos  de  ato  infracional,  medidas  socioeducativas  e 

medidas de proteção aplicadas pela justiça e pelo Conselho Tutelar. Após este momento, 

no quarto capítulo, apresentaremos a pesquisa de campo realizada com os conselheiros 

tutelares de São Paulo. Como salientado, o objetivo foi o de conhecer os procedimentos 

de atendimento e encaminhamento nas situações envolvendo o ato infracional praticado 

por criança.

Após  este  trajeto,  para  concluirmos  a  primeira  parte  deste  trabalho, 

empreenderemos uma reflexão que visa problematizar a garantia e a restrição de direitos 

no entendimento  da  situação  da  criança  autora  de ato  infracional  e  a  aplicação  das 

medidas  de  proteção.  Através  desta  reflexão,  traremos  alguns  comentários  que  - 

esperamos  -  possam servir  como contribuição  à  aplicação  das  medidas  de  proteção 

oferecidas às crianças autoras de ato infracional.

A segunda parte do trabalho tem como meta abordar e problematizar a criança 

autora de ato infracional  sob medidas de proteção, por meio da articulação conceitual 

sobre  os  lugares  de  discurso  -  os  laços  sociais  -  propostos  por  Jacques  Lacan. 
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Inicialmente, encaminhamos um levantamento político, histórico e teórico acerca dos 

discursos em psicanálise e, em seguida, buscamos refletir sobre os lugares da criança, 

enquanto sujeito, nos quatro discursos propostos pelo autor, elucidando a concepção de 

infantil em psicanálise.

Por fim, retomamos a noção do “fora-do-lugar”, isto é, da criança que está entre 

a garantia e a restrição de direitos (a criança autora de ato infracional sob medidas de 

proteção), por meio dos argumentos teóricos do discurso do capitalista e da noção de lei 

simbólica em psicanálise. Consideramos que, ante a segregação promovida pelos laços 

sociais,  a  qual  todos  estão  submetidos  quando  imersos  no  universo  simbólico  da 

castração, ao discurso do capitalista interessaria seu resto, isto é, a miséria.  



20

1° PARTE

1.     SITUANDO CRIANÇAS NACIONAIS

Hoje a noite é alva em frente ao trapiche. É que na sua frente se estende agora o areal do 

cais do porto. Por baixo da ponte não há mais rumor de ondas. A areia invadiu tudo, fez 

o mar  recuar de muitos metros.  Aos poucos,  lentamente,  a areia  foi  conquistando a 

frente  do  trapiche.  Não  mais  atracaram  na  sua  ponte  os  veleiros  que  iam  partir 

carregados. Não mais trabalharam ali os negros musculosos que vieram da escravatura. 

Não mais  cantou na velha ponte uma canção,  um marinheiro nostálgico.  A areia  se 

estendeu muito alva em frente ao trapiche. E nunca mais encheram de fardos, de sacos, 

de caixões, o imenso casarão. Ficou abandonado em meio ao areal, mancha negra na 

brancura do cais. 

(Jorge Amado, Capitães da Areia, 1937/1971, p.29)
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1.     SITUANDO CRIANÇAS NACIONAIS

Primeiro porque o relato histórico sempre transtorna a verdadeira ordem 
de interesse e de interrogação. É no presente que os problemas solicitam uma 
reflexão.  Se a  reflexão leva a uma regressão,  a regressão é  necessariamente 
relativa à reflexão. Assim, a origem histórica importa menos, na verdade, que a 
origem reflexiva. (Canguilhem, 1982, p.41) 

A concepção de infância como uma “fase da vida” pode ser pensada enquanto 

resultado de um processo de incursões  ocorridas  ao longo da história,  marcado por 

transformações que propiciaram mudanças no que tange ao tratamento despendido à 

criança. Neste sentido, refletir sobre a criança implica em pensar a cultura, a sociedade, 

as formas de estruturação familiar e as relações de poder historicamente estabelecidas 

nas diferentes instâncias sociais. A noção de infância, portanto, pode ser entendida por 

meio de representações que foram e são estabelecidas nas relações entre o adulto e a 

criança no decorrer do tempo (Freitas & Kuhlmann, 2002).

É ao longo desta linha de representações sociais e históricas que encontraremos 

a criança vinda das embarcações portuguesas, as nativas no processo de consolidação da 

cultura européia na Colônia, a criança escrava enquanto propriedade dos senhores e as 

quilombolas,  a  abandonada  e  a  trabalhadora  no  processo  de  urbanização  e 

industrialização do país, e mesmo as que não se enquadravam - “pivettes” e “menores” - 

dito criminosos e alvos de repressão. 

Ao situá-las através do prisma histórico, ver-se-á que seu lugar esteve presente 

entre  as  linhas  regimentais,  nos  documentos  legais  que,  através  de  imposições  e 

decretos, sinalizaram e sinalizam o lugar onde estão, estiveram ou deveriam estar. À luz 

dos registros documentais, a história das crianças no Brasil pode também ser analisada 

através da letra das leis, ou seja, refletida pelo discurso jurídico. Curiosamente, como 

veremos, a criança adentrou no universo do Direito a partir de seus atos criminosos, isto 

é, cerceada pelo Direito Penal.

Um grande passo foi dado em 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), que assumiu uma tarefa importante ao tentar situar crianças e adolescentes como 

sujeitos  de  direitos  no  país.  Esta  cartilha  esforça-se  por  dar  voz,  através  da  letra 

democrática,  situando-os  como  sujeitos  de  direitos  e  deveres.  A  partir  desta  lei, 

encontram-se  ferramentas  legais  no  enfrentamento  de  situações  silenciadoras,  de 
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ameaça ou violação de seus direitos. Hoje, crianças e adolescentes são considerados 

“prioridade nacional”, sendo dever da família, da sociedade, da comunidade e do Poder 

Público protegê-los integralmente enquanto sujeitos de direitos.

Através  desta  tarefa  de imersão  histórica,  o  objetivo desta  primeira  parte  do 

trabalho será o de situar a criança brasileira, localizando no tempo: o infans3, o “menor” 

e,  finalmente,  a  criança  como sujeito  de direitos,  conforme preconizado pela  lei  do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

33  Explica Ariès (1981) que a etimologia da palavra “infância” vem de  infans  (de  enfant)  que significa 
“aquele que não fala”, ou seja, aquele que se distingue do adulto pela não apropriação da fala.
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2.     CRIANÇA FORA-DA-LEI

Ali estavam mais ou menos cinquenta crianças, sem pai, sem mãe, sem mestre. Nada 

possuíam  além  da  liberdade  de  correr  as  ruas.  Levavam  vida  nem  sempre  fácil, 

arranjando o que comer e o que vestir, ora carregando uma mala, ora furtando carteiras e 

chapéus, ora ameaçando homens, por vezes pedindo esmolas. E o grupo era de mais de 

cem crianças, pois muitas outras não dormiam no trapiche. Se espalhavam nas portas 

dos arranha-céus, nas pontes, nos barcos virados na areia do Porto de Lenha. Nenhuma 

delas reclamava. Por vezes morria um de moléstia que ninguém sabia tratar.

(Jorge Amado, Capitães da Areia, 1937/1971, p.51)
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2.     CRIANÇA FORA-DA-LEI

Na época do extinto Código de Menores de 1979, a lei estabelecia ao “menor” 

infrator, órfão ou pobre a Doutrina da Situação Irregular. Em uma cultura considerada 

assistencial, tutelar e paternalista não havia muitos direitos ou garantias reservadas às 

crianças  e  adolescentes.  Com  a  atual  Doutrina  da  Proteção  Integral,  presente  na 

Constituição Federal de 1988 e, posteriormente, na Lei Federal 8.069 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente de 1990, crianças e adolescentes passaram a ser prioridade 

absoluta do Estado, da família, da sociedade e da comunidade, enquanto sujeitos de 

direitos (Art. 4° do ECA).

A  categoria  internacionalmente  reconhecida  como  “criança”,  adotada  pela 

Organização das Nações Unidas (ONU, 1989), compreende todo ser humano menor de 

18 anos de idade. Dessa forma, como é possível notar, as distintas categorias de criança 

e adolescente são uma inovação trazida na legislação de 1988, reiteradas pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente em 1990 (Silva et al., 2003). 

A distinção apontada pelo Estatuto entre criança (pessoa de zero a 12 anos de 

idade  incompletos)  e  adolescente  (pessoa  de  12  a  18  anos  de  idade)  tem  sua 

especificidade  sobre  os  atos  fora-da-lei4.  Dito  de  outra  forma,  não  existe  diferença 

perante a lei entre crianças e adolescentes no que tange aos direitos à proteção integral e 

à prioridade absoluta. Neste sentido, todos são considerados “crianças” (ONU, 1989). A 

diferença  recai  nas  medidas  aplicadas  quando  do  ato  infracional5.  Assim,  aos 

adolescentes lhes são reservadas as medidas socioeducativas e às crianças, as medidas 

de proteção (Arts. 105 e 112).

Nosso objetivo, neste momento do trabalho, será o de trazer o conceito de ato 

infracional – dentro do panorama jurídico – bem como as características que definem e 

diferenciam  as  medidas  aplicadas  nestes  casos.  Como  poderemos  acompanhar,  os 

adolescentes autores de ato infracional são submetidos às medidas de finalidade social e 

educativa, que podem ser mais rigorosas, como na privação de liberdade (Art. 112). No 

44  Neste momento, tomaremos por “fora-da-lei” o autor de ato infracional. Os desdobramentos no uso 
desta nomenclatura poderão ser acompanhados ao longo da leitura deste trabalho.

55  Neste trabalho, consideramos esta diferença como sendo a mais importante.  Afora,  por exemplo, o 
direito facultativo de voto aos jovens a partir de 16 anos de idade.
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segundo caso, ficam sujeitas às medidas protetivas, cujo tratamento pode ser estendido 

aos pais ou responsáveis, sem haver privação de liberdade (Art. 98). 

Inclui-se  nesta  diferença  a  competência  dos  casos  quando  da  prática  de  ato 

infracional.  No caso  do  adolescente,  as  medidas  socioeducativas  são  aplicadas  pela 

autoridade judiciária e, no caso da criança, as medidas de proteção são da competência 

do Conselho Tutelar.

O Conselho Tutelar foi outra inovação trazida pelo ECA. Até sua implantação, as 

crianças e os adolescentes (chamados de “menores”) eram atendidos pela autoridade 

judiciária  que,  primeiramente,  era  representado  pelo  juiz  extraordinário  ou  de 

competência comum e, a partir de 1923, pelo juiz privativo ou de competência especial 

(juiz  de  menores).  Era  da  competência  do  juiz,  além  da  sua  função  propriamente 

judicial,  todas  as  atribuições  administrativas  e  socioassistenciais  (Kaminski,  2002; 

Soares & Carvalho, 2003).

Resultado da necessidade de ampliação da rede jurídica e social no atendimento 

de  crianças  e  adolescentes,  os  Conselhos  surgiram para  atuar  no  cumprimento  dos 

direitos definidos pela nova lei. Caracterizado por ser um órgão público permanente, 

autônomo e não jurisdicional, tem a função de atender em primeira instância todas as 

situações de ameaça ou violação dos direitos garantidos pelo ECA (Art. 131).
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3.    DESBRAVANDO UM CAMPO

E manda que Volta Seca vá andar no carrossel. E o menino toma o cavalo que serviu a 

Lampião. E enquanto dura a corrida, vai pulando como se cavalgasse um verdadeiro 

cavalo. E faz movimentos com o dedo, como se atirasse nos que vão na sua frente, e na 

sua imaginação os vê cair banhados em sangue, sob os tiros da sua repetição...  E o 

cavalo corre e cada vez corre mais, e ele mata a todos, porque são todos soldados dos 

fazendeiros ricos. Depois possui nos bancos a todas as mulheres, saqueia vilas, cidades, 

trens de ferro, montado no seu cavalo, armado com seu rifle.

(Jorge Amado, Capitães da Areia, 1937/1971, p.77)
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3.    DESBRAVANDO UM CAMPO

O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e 
do adolescente, definidos nesta Lei. (Art. 131 do ECA)

A partir do levantamento teórico realizado sobre o conceito de ato infracional no 

âmbito jurídico, das características das medidas socioeducativas e, mais especificamente 

- por ser o foco de atenção deste trabalho -, no que concerne às medidas de proteção, ao 

ato  infracional  praticado  por  criança  e  a  atribuição  dos  Conselhos  Tutelares  no 

atendimento destes casos, pudemos levantar alguns pontos considerados enigmáticos. 

Algumas questões, como a atribuição ou não de ato infracional praticado por criança, o 

entendimento destas medidas como sendo garantistas ou restritivas de direitos6,  bem 

como  a  questão  da  competência  no  atendimento  de  situações  envolvendo  o  ato 

infracional praticado por criança, demandam aprofundamento e reflexão.

Como visto  anteriormente,  o  Conselho  Tutelar  tem a  função  de  atender,  em 

primeira instância, todas as situações de ameaça ou violação dos direitos garantidos pelo 

ECA. Viu-se igualmente que,  quando da prática  de ato infracional  por  criança,  este 

órgão pode fazer uso de suas demais competências a fim de buscar a execução dos 

encaminhamentos considerados necessários (já que as medidas de proteção, previstas no 

artigo 101 de I a VII, são congruentes com as demais atribuições do Conselho Tutelar).

Nesse ínterim, consideramos de fundamental importância conhecer como estão 

sendo aplicadas as medidas de proteção, investigar a função destas medidas e o lugar 

oferecido à criança autora de ato infracional, a partir da experiência dos conselheiros 

tutelares. 

A pesquisa de campo com conselheiros tutelares teve como objetivo desvelar a 

temática da criança autora de ato infracional e a aplicação das medidas de proteção 

pelos  Conselhos.  Com  isso,  buscou-se  trazer  contribuições  para  a  aplicação  destas 

medidas, bem como trazer recursos (fundamentação) a uma discussão acerca dos temas 

66  Na medida em que as medidas influem na esfera jurídica, na liberdade individual. Neste sentido, apesar 
de serem chamadas “protetivas” e  seu  conteúdo visar  à  integridade das  determinações legais  de  sua 
população,  ao  serem  impostas  pela  autoridade  da  lei,  interferem  na  autonomia  individual.  Pela 
interferência do arbítrio, as medidas de proteção podem ser impostas via regramento legal.
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envolvidos, como o ato infracional praticado por criança, a garantia e a restrição de 

direitos da criança autora de ato infracional e as atribuições dos conselheiros tutelares 

nestes casos.

3.1. Roteiro de viagem: a pesquisa extramuros

Como transmitir  uma  experiência?  Dito  de  outra  forma,  como trazer  a  uma 

dissertação de mestrado, que se propõe para isso, sistematizar “em linguagem científica 

da  área  o trabalho  de  investigação  realizado”,  algo  da  ordem da  vivência  singular? 

(Funaro et al., 2009, p.9). Isto é, como transmitir uma experiência, sem conceder uma 

licença àquele que a viveu, quando não for possível realizá-la de forma diferente, de se 

expressar na primeira pessoa?

Por  esta  razão,  concederemos  aqui  uma  licença  à  formalidade  de  uma 

dissertação,  reconhecendo o esforço de transmitir  como foi  o  trajeto  percorrido nos 

Conselhos Tutelares da cidade de São Paulo.

Entrevistar um conselheiro de cada Conselho Tutelar e, através desta empreitada, 

atravessar  a  cidade  de  São  Paulo,  foi  uma  decisão  pautada  numa visão  política  da 

cidade. O reconhecimento das diferenças existentes nas regiões desta cidade pôde ser 

verificado, apesar do foco da pesquisa não ter sido pré-determinado, estrito senso, pelas 

diferenças regionais. 

O  objetivo,  como  salientado  anteriormente,  foi  conhecer  como  estão  sendo 

aplicadas as medidas de proteção, averiguar a função destas medidas e o lugar oferecido 

às crianças autoras de ato infracional, a partir dos procedimentos e critérios adotados 

pelos  conselheiros  tutelares  nas  situações  de  atendimento  e  encaminhamento  destes 

casos.  Entretanto,  como  se  pôde  constatar,  o  lugar  oferecido  à  criança  fora-da-lei, 

invariavelmente, não se distancia da geografia na qual está inserida. 

A amostra proposital desta pesquisa pode ser descrita da seguinte forma: dos 37 

Conselhos Tutelares de São Paulo, gestão 2008 - 2011, foram realizadas 34 entrevistas 

presenciais,  três  entrevistas  por  telefone  com  conselheiros  que,  por  sua  vez,  não 

quiseram ou não puderam dar a entrevista pessoalmente, e uma não realizada em que, 

apesar de ter sido agendada, os conselheiros não se encontravam na sede do Conselho 
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Tutelar. Totalizam, dessa maneira, 37 entrevistas consideradas suficientes aos objetivos 

propostos.

A distribuição de cada Conselho Tutelar pode ser visualizada abaixo, conforme a 

divisão regional da cidade, os bairros compreendidos e seus respectivos endereços:

Figura 1: Distribuição dos Conselhos Tutelares da cidade de São Paulo: 

A partir da distribuição acima, fez-se um roteiro de viagem. Foram analisadas as 

melhores rotas e buscou-se organizar cada destino com a previsão de tempo de chegada 



30

e saída de cada local. Incluíram-se as previsões de clima-tempo e trânsito, pois, para 

muitos destinos, o tempo estimado (a depender das contingências) era esperado ser de 

duas horas cada.

O  roteiro  estava  submetido  ao  agendamento  das  entrevistas.  No  entanto, 

conforme observou uma conselheira, o trabalho no Conselho Tutelar é “sem previsão”7. 

Muitas vezes são solicitados em situações emergenciais e precisam deixar a sede do 

Conselho, o que não só dificultou o agendamento, mas a realização das entrevistas. 

O contato inicial foi feito por telefone, em que se buscou agendar um horário 

que o conselheiro contatado pudesse estar presente no Conselho Tutelar, como no caso 

de estar em plantão no dia do agendamento. No entanto, muitas entrevistas não foram 

realizadas com os conselheiros contatados, mas com outros conselheiros que estavam no 

local e no horário marcado anteriormente para a entrevista.

Os conselheiros foram informados dos objetivos e procedimentos da pesquisa. 

As entrevistas foram realizadas mediante seu consentimento formal, conforme o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, tendo sido a pesquisa aprovada pelo Comitê de 

Ética  em  Pesquisa  com  Seres  Humanos  do  Instituto  de  Psicologia  (CEPH-IP)  da 

Universidade de São Paulo (USP). 

O convite oferecido se assentou no pressuposto ético de que estes conselheiros 

seriam sujeitos que poderiam dar seu testemunho8,  transmitindo um saber sobre sua 

experiência pessoal. Sob este pressuposto metodológico, o instrumento de investigação 

utilizado foi o da entrevista semidirigida9. De acordo com Turato (2008), a entrevista 

consiste  em  um  “encontro  interpessoal  estabelecido  para  obtenção  de  informações 

verbais ou escritas, sendo instrumento para conhecimento para assistência ou pesquisa” 

(p.309), o que permitiu escutar o que os conselheiros tinham a dizer sobre crianças 

autoras de ato infracional e a aplicação das medidas de proteção. Posteriormente, estas 

77  Constatação igualmente de Souza e Coutinho (2010):  “até  porque o CT é um espaço que tem por 
especificidade um não enquadramento numa rotina” (p.172).

88  Sabemos que o conceito de testemunho está além dos limites e da proposta deste trabalho. No entanto, o 
uso do  termo,  como será  possível  constatar,  não  é  aleatório,  pois,  como salienta  Felman (2000):  “a 
psicanálise repensa profundamente e renova radicalmente o próprio conceito de testemunho, ao sugerir e 
ao reconhecer,  pela primeira vez na história da cultura,  que não é necessário  possuir ou  ser dono da 
verdade para testemunhar sobre ela de forma eficiente; que o discurso, enquanto tal, é testemunhal sem o 
saber e que aquele que fala, constantemente testemunha uma verdade que, apesar disso, continua a lhe 
escapar.” (p.27).  

99  Na verdade, as questões iniciais tinham como objetivo propiciar a fala dos conselheiros tutelares.
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entrevistas  foram  registradas,  através  da  sua  transcrição,  para  que  pudessem  ser 

analisadas (não foram gravadas).

A previsão para a duração das entrevistas foi de uma a duas horas. Mas, por se 

tratar de uma previsão, algumas entrevistas não chegaram a durar uma hora e outras 

duraram mais de duas horas. Cabe salientar que as entrevistas foram realizadas no local 

de trabalho do conselheiro, ou seja, no Conselho Tutelar de origem.

O objetivo foi refletir sobre a situação de crianças autoras de ato infracional sob 

medidas de proteção,  através da pesquisa de campo com conselheiros tutelares e da 

fundamentação  teórica  da  psicanálise  freudo-lacaniana.  Os  questionamentos  que 

permearam esta pesquisa foram: quais são os critérios utilizados na definição de ato 

infracional  praticado  por  criança?  Quais  procedimentos  são  adotados  quando  da 

chegada  destes  casos?  Como  são  feitos  os  encaminhamentos?  Quais  os  critérios 

utilizados na aplicação das medidas protetivas? Como entende estas medidas?

 A partir destes questionamentos e do levantamento teórico realizado, acabamos 

por  submeter  esta  pesquisa  à  chamada  “utopia  da  interdisciplinaridade”.  Considera 

Turato (2008), em seu otimismo, que “o pesquisador, quando eclético, poderá dominar o 

suficiente de certas áreas do conhecimento para lançar mão de seus conceitos para lidar 

com  seus  dados.”  (p.262).  Pontuamos  como  “otimista”,  pois  é  sabida  a  precaução 

freudiana  no  que  tange  à  “aplicação”  da  psicanálise  quando  não  instaurada  a 

transferência  (Freud,  1910/1996).  Cuidado  também necessário  frente  à  proposta  de 

interlocução de campos discursivos distintos, pois, como observa Lerner (2008, p.176): 

“Uma consequência comum é a aplicação de um discurso a outro. É o que acontece 

quando elementos de um discurso são postos a traduzir ou explicar elementos definidos 

por outro discurso” e, em seguida, complementa:

Isso não quer dizer que não há outras formas de trabalhar sob a mencionada 
tensão decorrente da heterogeneidade discursiva. Considero a  articulação uma delas. 
Para tanto, é necessária, da parte do pesquisador, a disposição de não se deixar levar 
pela inexorável tendência totalitária do discurso. É necessário arrefecer o ânimo de usar 
uma única explicação para todos os problemas tomados em questão. É bastante óbvio, 
mas não é nada fácil. [itálicos nossos] (Lerner, 2008, p.176)
 

De  qualquer  forma,  a  proposta  interdisciplinar  ou,  mais  propriamente,  a 

articulação, não foi uma consideração que se pode dizer ter sido feita a priori. Ela se deu 

no  desenrolar  do  levantamento  teórico  realizado,  conduzindo  a  um aprofundamento 
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árduo em temas específicos do Direito e tornou necessária a apropriação de um discurso 

próprio, em grande parte, até então, distante da minha apropriação intelectual.

A fim de não se pretender reduzir um campo a outro, cumpre escolher alguns 
aspectos de cada um dos campos para serem aproximados. Não se trata de estender a 
explicação de um para recobrir a de outro, mas de propor uma aproximação que permita 
um debate entre tais aspectos. É frequente que tais debates circunscritos venham a se 
mostrar profícuos a ponto de acarretar uma inflexão sobre um ou mais campos originais 
ou até mesmo inaugurar um novo campo discursivo. (Lerner, 2008, p.176)  

Após  este  primeiro  atravessamento,  conforme  o  objetivo  explicitado 

anteriormente, foi utilizado o referencial teórico da psicanálise de orientação freudo-

lacaniana e como método de pesquisa, a abordagem qualitativa, tal como descrita por 

Turato  (2008).  No  que  tange  à  debatida  discussão  acerca  da  cientificidade  da 

psicanálise,  este  mesmo  autor  observa  que  “a  psicanálise  instaurou  sua 

autodeterminação epistemológica, isto é, criou métodos de investigação e delimitou um 

objeto inédito de estudo (o inconsciente)” (p.108).

Segundo  este  mesmo  autor,  o  método  qualitativo  permite  a  realização  do 

contexto  com  o  particular  ao  enfatizar  a  diferença10 presente  em  tudo  aquilo  que 

concerne  ao  ser  humano.  É  justamente  esta  contextualização  que  define  a  clínica 

enquanto campo de investigação aberto. Dito de outra forma, a clínica é aquilo que 

aborda o humano em seu contexto. 

Através deste método, é possível receber as interferências, o “ruído indesejável” 

e  o  não  esperado  durante  qualquer  investigação.  Não  por  acaso,  são  justamente  as 

intercorrências  que  se  estabelecem  entre  o  homem  e  seu  meio  que  o  qualitativo 

privilegia. Segundo o autor, os métodos qualitativos se confundem com a clínica, pois é 

justamente aquilo que não era esperado o que permite a uma pesquisa produzir algo 

“novo”.  Nas  palavras  de  Freud  (1922-1923/1996,  p.268),  mais  especificamente,  a 

ciência dos processos mentais inconscientes – a psicanálise - tem como único objetivo 

“chegar  a  uma visão  harmônica  de  uma parte  da  realidade”,  mas  que  resta  sempre 

incompleta e sujeita a revisões:

101  Nas palavras de Sauret (2003), “a pesquisa psicanalítica contribui para a incidência da psicanálise no 
laço social contemporâneo... Há, pois, uma aposta política”, na medida em que leva em conta a palavra do 
sujeito, não renunciando “àquilo que constitui sua particularidade.” (pp.94 e 102).
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Pelo contrário, ela se atém aos fatos de seu campo de estudo, procura resolver 
os problemas imediatos da observação,  sonda o caminho à  frente com o auxílio da 
experiência, acha-se sempre incompleta e sempre pronta a corrigir ou a modificar suas 
teorias. Não há incongruência (não mais que no caso da física ou da química) se a seus 
conceitos  mais  gerais  falta  clareza  e  seus  postulados  são  provisórios;  ela  deixa  a 
definição mais precisa deles aos resultados do trabalho futuro. (Freud, 1922-1923/1996, 
pp.269-270)

No  método  qualitativo,  as  hipóteses  são  suspensas  durante  a  pesquisa, 

justamente para que o objeto de estudo possa se manifestar. Este objeto pode ser “uma 

pessoa, um grupo, um informante, uma história de vida, um mito, uma religião, uma 

representação cultural...” enfim, tudo aquilo que é humano em toda sua complexidade11 

(Cassorla citado por Turato, 2008, pp.24 e 31).

Como explicitado, o objeto de estudo desta pesquisa foi a criança autora de ato 

infracional sob medidas de proteção. Por este motivo, foi dado privilegio à experiência 

dos conselheiros tutelares no atendimento e encaminhamento destas crianças.

No entanto, a primeira orientação que recebi foi: “Você não vai encontrar nada 

sobre estas crianças nos Conselhos Tutelares, elas não vão pra lá.”, dando indícios de 

que a proposta de realizar entrevistas com os conselheiros tutelares seria um fracasso. 

Seguir adiante foi uma decisão pautada em insistência ou particular teimosia. De certo, 

seria importante investigar esta primeira informação.

Ao  reconhecer,  através  do  levantamento  teórico  realizado,  a  competência  no 

atendimento destes casos pelos conselheiros tutelares, tornou-se impreterível o seguinte 

questionamento: onde estão, portanto, estas crianças?12

Veremos ao longo dos capítulos subsequentes, no entanto, que não será possível 

fornecer uma resposta simples, tampouco conclusiva, sobre esta questão, pois é neste 

contexto,  aparentemente  “fora do contexto”,  que as  entrevistas  com os  conselheiros 

tutelares revelam suma importância. Situar13 a criança fora-da-lei pôde parecer, através 

111  A “dificuldade” encontrada neste método é que, ao contrário do modelo de ciência positivista, sujeito e 
objeto  de  pesquisa  interagem (como acontece  numa  entrevista),  sendo  esta  interação  “suspeita”  nas 
chamadas ciências duras que objetivam resultados previsíveis.

121  A hipótese foi assim construída sob a forma de uma questão.

131  A palavra “situar” significa “colocar, estabelecer, pôr”, “determinar ou assinalar (lugar a)”, “estar ou 
ficar situado” (Ferreira, 2008, p.743).
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da  pesquisa  realizada,  um  mal-estar  cuja  causa  parece  ser  algo  da  ordem  do 

impossível14.

Este trabalho, portanto, pretendeu ir a campo, pois se concebeu que se deveria 

privilegiar  a  experiência  daqueles  que  atuam (ou  atuariam?)  com estas  crianças.  A 

escuta  desses  conselheiros foi  feita  dentro do panorama ético da psicanálise,  o que, 

segundo  Lacan  (1959-1960/1997),  condiz  com  a  atenção  flutuante  do  analista  e, 

portanto, do pesquisador, da associação livre do sujeito. Nas palavras de Sauret (2003):

Não há pesquisa clínica sem encontro que mobilize a palavra. Dizendo de outra 
forma, todo ato de palavra que mobiliza um encontro entre um sujeito e um outro (quer 
o pesquisador seja o agente, o parceiro ou apenas testemunha da relação) é suscetível de 
uma avaliação com os elementos de estrutura. [itálicos nossos] (p.97) 

Para Turato (2008), o método de investigação qualitativo condiz com a atividade 

de escuta e investigação analíticas, pois ambos privilegiam o que é particular ao ser 

humano  e  às  relações  humanas.  Assim,  é  a  ética  psicanalítica  que  permitiu  que  a 

pesquisa pudesse se dar neste trâmite por excelência clínico (de escuta clínica), apesar 

de estar fora do contexto da clínica tradicional de consultório. 

Consideramos que o presente trabalho poderia contribuir  para as questões de 

ordem clínica e  social  apresentadas,  pois,  como salienta  Rosa (2004),  a  psicanálise, 

desde  suas  origens,  dedicou-se  ao  estudo  dos  processos  sociais  e  políticos  para 

compreender fenômenos individuais. Dessa forma, a pesquisa psicanalítica nos trâmites 

sociais e políticos, chamado de psicanálise “aplicada”, em “extensão” ou “extramuros”, 

sempre foi utilizada para se pensar a clínica e a própria teoria psicanalítica. Enfatiza a 

autora:

Inúmeros  são os modos como se pode desenvolver,  dentro dos  fundamentos 
éticos e teóricos da psicanálise, uma investigação dos fenômenos sociais, contribuindo 
para a elucidação de sua eficácia no processo de alienação do sujeito e apontando os 
laços que possibilitem a sua inclusão como sujeitos do desejo (Rosa, 2004, p.340).

As entrevistas passaram por um processo de análise (análise de resultados), em 

que foram verificados aspectos que se repetiram no discurso dos conselheiros e dados 

que pudessem revelar algo sobre a situação destas crianças (elementos característicos). 

Estas  informações  puderam ser  melhor  apreendidas  e  transmitidas  através  de quatro 

141  Aspectos que serão discutidos nos capítulos finais desta dissertação.
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itens  que  se  mostraram  relacionados:  competência,  procedimentos,  interpretação  e 

encaminhamentos.

3.2. Fragmentos de um diário de bordo

Papel e caneta nas mãos e o “imprescindível” GPS (Global Positioning System). 

Este aparelho consiste em um sistema que oferece ao navegante o rastreamento através 

de ruas e avenidas, das rotas para se chegar a um determinado local. A utilidade de um 

navegador  portátil  se  justificou  pela  constatação  das  deficiências  existentes  no 

transporte público de São Paulo. 

Mesmo  possuindo  um  trânsito  caótico,  o  transporte  público  da  cidade  não 

ofereceu melhor alternativa para a realização deste trabalho. Fora mais difícil chegar aos 

destinos através de ônibus e trens, do que de carro. A dificuldade apresentou-se, neste 

caso, por três razões: o tempo dos trajetos oferecidos, a necessidade de duas ou mais 

conduções do ponto de partida e o acesso a algumas regiões. 

Os trens oferecem indicações através de mapas. O mesmo não se pode dizer dos 

ônibus  que  são,  entretanto,  fundamentais  para  se  chegar  a  determinados  locais  da 

cidade. Assim, por duas vezes, peguei um ônibus errado e tive de contar com a ajuda de 

funcionários para poder mudar de plataforma.

Cabe salientar, no entanto, que o GPS não possui nenhuma ferramenta que possa 

reconhecer  áreas  consideradas  de  risco,  como  lugares  controlados  pelo  tráfico  de 

drogas.  Inúmeras  vezes  foi  preciso  estar  atenta  para  não  entrar,  quando  não  fosse 

necessário, em locais que pudessem oferecer algum perigo relacionado ao controle do 

tráfico. Convém observar, no entanto, que muitos Conselhos Tutelares localizam-se em 

regiões  da  periferia  da  cidade,  em comunidades  ou  regiões  próximas  que  carecem, 

àquele que se propõe seguir seu roteiro, de atenção aos locais de acesso controlados. 

Segundo as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2009), São Paulo destaca-se como a unidade federativa mais populosa da nação e possui 

41,4 milhões de habitantes, sendo a sua capital representativa desta população.

Percebe-se, a primeira vista, uma cidade repleta de atrativos, oportunidades de 

trabalho e oferta de serviços. Contudo, é possível constatar ao atravessar a cidade que 

estes  aspectos  são  localizados,  de  modo  que,  nem toda  região  os  possui  de  forma 
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suficiente e condizente com a demanda de sua população. Esta “geografia separatista”, 

perceptível da cidade, fez Endo (2005) observar15:

A tendência à separabilidade absoluta, à distinção clara e evidente, manifesta-se 
no traçado da cidade, nas suas divisões espaciais e geográficas. A distância, a fratura 
que o indivíduo quer impor entre si e os desiguais, executa-se inteiramente na cidade. 
Tal  ruptura  ocorre  na  medida  em que  a  metrópole  está  dividida  entre  as  áreas  dos 
grandes proprietários, dos pequenos proprietários e dos sem propriedade; sendo que a 
propriedade é a garantia da condição citadina, a prova de que se é um habitante da 
cidade legal. (p.49)

Outra percepção possível é o aspecto cinza da cidade. São Paulo é repleta de 

avenidas, ruas e viadutos, aglomerados de prédios e casas que não seguem um único 

padrão  ou  estilo.  A diferença  não  se  dá  somente  na  distância  temporal  de  suas 

construções, mas também de classe econômica e social. Nas palavras do autor, certos 

espaços marcam “zonas de exclusão, nas quais a desigualdade e a violência determinam 

sua condição de não-cidade, de não-lugar” (Endo, 2005, p.27).    

Conforme se atravessa a cidade, é possível ser atravessada por ela. Ao final do 

dia e após longas horas de viagem, foi possível ter a sensação, ou melhor, a constatação 

do  atravessamento  promovido  pela  “cinzatura”  da  cidade.  Isto  é,  não  somente  o 

vislumbre de sua cor, mas a cisão que a cidade foi capaz de oferecer. 

Apesar da disposição, o cansaço de atravessar a cidade teve suas consequências, 

pois serviu de motivação para continuar a empreitada. Foi preciso atravessar a cidade 

para poder chegar mais perto dos objetivos desta pesquisa, para dar voz a estes agentes 

da sociedade: os conselheiros tutelares. O trabalho dos conselheiros destina-se, em sua 

maioria, a uma população carente de serviços públicos. Em outro sentido, pode-se dizer 

que é a parte mais “carente” da população que solicita seus serviços, como educação, 

saúde, esportes, segurança e lazer. 

Através de ofícios, forçam o cumprimento dos serviços públicos, para que haja 

efetivação e garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Sua atuação, entretanto, 

151  A pesquisa  deste  autor  procurou  demonstrar  que  “a  expressão  evidente  de  anseios  expulsivos, 
segregacionistas e eliminacionistas radicados na produção de dicotomias” são parte da “herança viva das 
desigualdades e das formas de mantê-la, oriunda de nosso passado colonial, nas quais a violência endossa 
e determina os territórios desiguais, ordenando a sociedade e estabelecendo a divisão clara entre cidadãos 
e não-cidadãos...  E, enquanto não-cidadão, sujeito a todo tipo de infortúnio e violência por parte dos 
cidadãos”, o que “implica que certos distritos da cidade de São Paulo, assolados pelas desigualdades, 
tornaram-se verdadeiros campos abertos onde se pratica a violência de modo cotidiano e corriqueiro e, 
portanto, onde, apesar da transição para a democracia na década de 1980, graves violações dos direitos 
humanos continuam a ocorrer.” (Endo, 2005, pp.24-27). 
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encontra  limites.  Não  somente  aqueles  encontrados  devido  à  carência  na  oferta  de 

serviços  públicos,  como  também  no  que  tange  às  suas  próprias  competências 

(atribuídas,  por  exemplo,  à  Justiça  da  Infância  e  Juventude  ou  à  Secretaria  de 

Educação). 
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4. GARANTIA E RESTRIÇÃO DE DIREITOS

E como não encontrava meios, e sim uma barreira na sua frente (todos queriam tratar os 

Capitães da Areia ou como a criminosos ou como as crianças iguais àquelas que foram 

criadas  com um lar  e uma família),  ficava como que desesperado.  Por vezes ficava 

atarantado.

(Jorge Amado, Capitães da Areia, 1937/1971, p.123)
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4. GARANTIA E RESTRIÇÃO DE DIREITOS

Se  não  houver  no  plano  do  ordenamento  infra-constitucional  essa 
distinção nítida de campos, abre-se a porteira para que o Estado – a exemplo do 
que ocorria sob o paradigma menorista – implemente mecanismos de controle 
social de natureza tipicamente penal, disfarçando-os de  proteção; e, portanto, 
necessariamente  violando  todo  o  sistema  de  garantias  da  cidadania  que  a 
humanidade levou séculos para fazer positivar nos ordenamentos.  (Machado, 
2006, p.107)

Desbravar  o  campo  da  criança  autora  de  ato  infracional  e  a  aplicação  das 

medidas de proteção pelos conselheiros tutelares, permitiu que atingíssemos alguns dos 

pontos  enigmáticos  extraídos  do  levantamento  teórico  realizado16.  Diante  disso, 

consideramos que é chegado o momento de concluir esta primeira parte deste trabalho. 

O  objetivo  deste  capítulo  será  o  de  trazer  alguns  pontos  considerados  centrais  da 

pesquisa de campo, retomando, sempre que necessário,  os meandros teóricos  para a 

compreensão  da  temática,  e  tecendo,  sempre  que  possível,  comentários  que  possam 

servir como contribuição à aplicação das medidas de proteção.

Num primeiro momento, pretendemos trazer algumas considerações acerca do 

contexto atual das medidas de proteção e a função destas medidas na sua relação com o 

lugar  do  conselheiro  tutelar.  Extrairemos  um  elemento  característico  da  prática  do 

conselheiro tutelar, ilustrando sua função como tendo início na restrição de direitos e 

como objetivo a garantia do direito ameaçado ou violado.  Os conselheiros tutelares, 

como aspiramos  demonstrar,  são  agentes  da  sociedade  que  se  apresentam como  se 

situando  no  meio,  portanto,  entre  a  restrição  e  a  garantia  de  direitos  de  crianças  e 

adolescentes.  

Após  os  desdobramentos  acerca  da  relação  entre  a  função  das  medidas  de 

proteção  e  o  lugar  de  conselheiro  tutelar  (entendido  como  elemento  característico 

extraído da pesquisa de campo realizada), nosso objetivo será o de refletirmos sobre 

uma questão considerada fundamental, cuja pesquisa de campo per se não foi capaz de 

161  Questões como a atribuição ou não de ato infracional praticado por criança, o entendimento destas 
medidas como sendo garantistas ou restritivas  de direitos e a  competência no atendimento dos casos 
envolvendo o ato infracional praticado por criança.
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elucidar17: “qual o lugar da criança autora de ato infracional sob medidas de proteção?”. 

Dessa forma, empreenderemos um estudo que problematize a garantia e a restrição de 

direitos no entendimento da situação da criança autora de ato infracional e a aplicação 

das medidas de proteção, por meio da reflexão sobre o lugar da criança fora-da-lei. 

Como  desenvolveremos,  a  criança  autora  de  ato  infracional  encontra  na  lei 

estatutária  a  interpretação  de  que  está  fora-da-lei  (ao  ser  infratora  por  cometer  um 

delito) ou mesmo ao ser considerada em “situação de risco” (por estar fora daquilo que 

lhe é garantido pela lei, enquanto causa ou consequência de ato infracional). Entretanto, 

como poderemos igualmente acompanhar, as medidas de proteção revelam um lugar de 

acolhimento oferecido pela lei, já que, através do órgão do Conselho Tutelar, a criança 

pode ser recebida pelo dispositivo de intervenção legal (quando ameaçada, violada ou 

mesmo quando autora de ato infracional) pelos conselheiros tutelares que, ao aplicar as 

medidas protetivas, recebem a priori a incumbência de zelar pelos seus direitos. Nesse 

sentido, o lugar oferecido à criança “fora-da-lei” pode se revelar, ao mesmo tempo, fora 

e dentro da lei. 

O tema da criança autora de ato infracional  sob medidas  de proteção chama 

atenção, portanto, para o eixo de suas entrelinhas, isto é, o “sob” onde se entrelaçam a 

criança autora de ato infracional e as medidas protetivas. Dessa forma, será possível 

refletirmos  que,  aos  sujeitos  considerados  “fora”,  isto  é,  fora  daquilo  que  lhes  é 

garantido  pela  lei,  ao  ser  ameaçado,  violado  ou  mesmo  infrator,  o  ECA garante 

intervenções que visem os seus direitos (ao menos sob a pena da lei).

171  Na verdade, entendemos que é possível ainda ampliar a discussão acerca deste assunto, por se tratar da 
hipótese-questão central deste trabalho.
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2° PARTE

5.    A PSICANÁLISE E SEUS LUGARES DE 

DISCURSO

Fora atirado dentro da cafua. Era um pequeno quarto, por baixo da escada, onde não se 

podia estar de pé, porque não havia altura, nem tampouco estar deitado ao comprido, 

porque  não  havia  comprimento.  Ou  se  ficava  sentado,  ou  deitado  com  as  pernas 

voltadas para o corpo numa posição mais que incômoda. Assim mesmo Pedro Bala se 

deitou. Seu corpo dava uma volta e seu primeiro pensamento era que a cafua só servia 

para o homem cobra que vira, certa vez, no circo.

(Jorge Amado, Capitães da Areia, 1937/1971, p.221)
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5.    A PSICANÁLISE E SEUS LUGARES DE DISCURSO

A descoberta  psicanalítica  do  inconsciente  e  de  seu  funcionamento  deu-se  a 

partir  das  inquietações  clínicas  de  seu  fundador.  Na  pena  subversiva  freudiana 

encontram-se os desdobramentos  de sua implicação,  daquilo  que o causou enquanto 

pesquisador da subjetividade humana. Em suas palavras, a pesquisa científica sempre 

foi o “principal interesse” de toda a sua vida, fazendo com que a psicanálise deixasse de 

ser  simplesmente  um  específico  método  terapêutico  para  ser  reconhecida  como  a 

“ciência  dos  processos  mentais  inconscientes”  (1925/1996,  p.72).  Ao  fazer  um 

retrospecto  autobiográfico e,  consequentemente,  da história  da psicanálise  em 1925, 

Freud  nos  deixou  o  legado  de  um  buscador  e  a  marca  de  um  questionador 

incomensurável.

Os acometimentos da vida pulsional, intrínsecos à descoberta do funcionamento 

do inconsciente, fez com que Freud rompesse com a noção narcísica de que o homem 

seria o senhor em sua própria casa.  A ferida narcísica provocou resistências às suas 

subjacentes  formulações,  mas  não  foram  suficientes  para  frear  suas  investigações. 

Permaneceu sensível às suas descobertas e à “aplicação” que estas revelavam ter nos 

distintos domínios do conhecimento. Para Freud, o inconsciente se mostrava presente 

em todas as manifestações humanas. 

Em  suas  investigações,  a  aplicação  (no  sentido  da  extensão)  da  psicanálise 

sempre  se  achou  imbricada  em  suas  próprias  formulações.  Segundo  o  autor,  estas 

tiverem início  com Édipo  e  Hamlet,  tragédias  que  serviram de  sustentação  para  as 

descobertas acerca do funcionamento do inconsciente (presentes na obra inaugural da 

Traumdeutung de  1900).  De forma semelhante,  pôde  encontrar  fundamentos  de  sua 

teoria em obras artísticas, como o fez com uma lembrança da infância de Leonardo da 

Vinci e sua obra “Sant’Ana com a madona e o menino” em 1910 e com um conto de W. 

Jensen chamado “Gradiva” de 1907; além de “Moral sexual ‘civilizada’ e a nervosidade 

moderna” de 1908, que marcou o início das investigações psicanalíticas acerca do mal-

estar social. Suas pesquisas se estenderam ao plano das práticas religiosas, dos mitos e 

lendas como no trabalho intitulado “Atos obsessivos e práticas religiosas” de 1907 e, 

posteriormente, “Totem e Tabu” de 1912-1913. 

Após este período, Freud voltou-se para os temas da cultura, da sociedade e da 

história, que desde muito o fascinavam, por sua herança judaica e por ter vivido em 
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tempos de guerra. Foi assim com os trabalhos “Psicologia das massas e análise do eu” 

de 1921, “O futuro de uma ilusão” de 1927, “O mal-estar na civilização” de 1930 e 

“Moisés e o monoteísmo” de 1939. Freud foi um pensador da cultura,  do mal-estar 

inerente à constituição humana, das massas, na medida em que se dispôs pensar tais 

fenômenos em sua relação com o inconsciente, a via por excelência da psicanálise. 

Seguindo a linha freudiana, muitos autores, psicanalistas ou não, fizeram uso ou 

mesmo se apropriaram de suas descobertas. Desse modo, como Freud (1923-1922/1996) 

mesmo previu e constatou, a psicanálise expandiu-se e encontrou reconhecimento em 

diferentes áreas do conhecimento. As questões a que a psicanálise foi convidada refletir 

se  transformaram  e  multiplicaram  ao  longo  do  tempo.  Assistiu-se  a  uma  série  de 

pesquisas de diferentes áreas, abordando temas onde a psicanálise participa ou é fonte 

de conhecimentos. 

Este  método,  que  leva  em  conta  o  inconsciente  presente  em  todas  as 

manifestações  humanas,  será  nossa  aposta  para  abordarmos  os  problemas  trazidos 

acerca  da  situação  da  criança  autora  de  infração  sob  medidas  de  proteção.  Para 

introduzirmos esta problemática, por meio do recurso da psicanálise, partiremos de um 

eixo teórico fundamental que concerne à noção de “lugar”. Este eixo será trazido à luz 

das considerações propostas por Jacques Lacan (psicanalista pós-freudiano) acerca dos 

“laços  sociais”,  que  então  formarão  o  enquadre  para  a  articulação  da  investigação 

proposta (1969-1970/1992).

Inicialmente, traremos uma breve contextualização política, histórica e teórica 

acerca dos laços sociais propostos pelo autor. À luz do conceito de discurso (laço social) 

em psicanálise, pretendemos abordar alguns aspectos que permeiam esta dissertação. O 

primeiro, ao qual nos deteremos neste capítulo, refere-se ao lugar da criança, enquanto 

sujeito,  nos  diferentes  laços  sociais  –  nos  discursos  do  mestre,  do  universitário,  da 

histérica e do psicanalista – onde será possível igualmente apreender o que se entende 

por  infantil  em  psicanálise.  Deixaremos,  dessa  forma,  para  o  capítulo  seguinte,  as 

considerações finais deste trabalho, onde pretendemos trazer à tona um quinto discurso 

proposto  por  Lacan,  mas  que,  como  veremos,  não  faz  laço  social:  o  discurso  do 

capitalista. 
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6. A PSICANÁLISE DIANTE DO FORA-DO-LUGAR

OUVINDO O DIRETOR DO REFORMATÓRIO

O diretor do Reformatório Baiano para Menores Abandonados e Delinquentes é um 

velho amigo do “Jornal da Tarde”. Certa vez uma reportagem nossa desfez um círculo 

de calúnias jogadas contra aquele estabelecimento de educação e seu diretor. Hoje, ele 

se  achava  na  polícia  esperando  poder  levar  consigo  o  menor  Pedro  Bala.  A uma 

pergunta nossa respondeu:

-Ele se regenerará. Veja o título da casa que dirijo: “Reformatório”.  Ele se reformará.

E a outra pergunta nossa, sorriu:

-Fugir? Não é fácil fugir do Reformatório. Posso lhe garantir que não o fará.

(Jorge Amado, Capitães da Areia, 1937/1971, p.217)
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6. A PSICANÁLISE DIANTE DO FORA-DO-LUGAR

O que aprecio antes de tudo naqueles que querem entrar nessa onda é o 
modo como eles a pegam, é a autenticidade de sua navegação. (Lacan, 1975, 
p.177)

Após a leitura dos lugares onde a criança, enquanto sujeito, pode vir a se situar - 

por meio da formulação dos quatro lugares de discurso em psicanálise – buscaremos, 

neste momento, localizar a criança empreendida por este trabalho. Conforme se pôde 

acompanhar na primeira parte, pode-se dizer que o elemento característico da situação 

da criança autora de ato infracional é que ela encontra na lei estatutária a interpretação 

de que está, ao mesmo tempo, fora-da-lei ao cometer ato infracional e/ou fora daquilo 

que lhe é garantido pela lei, ao ser considerada em situação de risco18, isto é, por sofrer 

ameaça  ou  violação  (enquanto  causa  ou  consequência  de  ato  infracional)  em  seus 

direitos fundamentais. 

Atentando para o conectivo “sob” onde se entrelaçam a criança autora de ato 

infracional e as medidas protetivas, descortina-se um lugar de acolhimento oferecido 

pela  lei  por  meio  da  intervenção  do  conselheiro  tutelar.  A função  de  conselheiro 

encontra fundamento nas medidas de proteção, já que se originam da não garantia de 

direitos  e  têm como  objetivo  a  garantia  do  direito  ameaçado  ou  violado.  Como  é 

possível notar, estamos sob o mesmo eixo teórico, ou seja, referimo-nos a um lugar19. 

Dessa forma, aos sujeitos considerados “fora”, isto é, fora daquilo que lhes é garantido 

pela lei, ao ser ameaçado, violado ou mesmo infrator, o Estatuto garante intervenções 

181  A situação de risco remete, como se fez constatar, a um lugar onde crianças e adolescentes podem 
estar  inseridos,  isto  é,  quando  se  encontram  ameaçados  ou  violados  em  seus  direitos  fundamentais 
(mesmo em razão de sua conduta enquanto causa ou consequência de ato infracional). Assim, crianças e 
adolescentes que se encontram dentro da situação de risco estão, ao mesmo tempo, fora da lei.

191  Cabe  salientar  que,  desde  o  início,  ao  fazermos  nossa  imersão  histórica  com  o  propósito  de 
apreendermos as atuais medidas de proteção, a criação dos Conselhos Tutelares e a situação das crianças 
autoras  de  ato  infracional,  em  seu  contexto  social  e  político,  falou-se  durante  todo  o  tempo  sobre 
“lugares”. Assim, descortinou-se a criança no lugar de infans, no lugar de “menor” e mesmo nas leis, nas 
medidas socioeducativas e de proteção. Portanto, é importante constatar que a questão dos lugares acabou 
por determinar o percurso deste trabalho. Não à toa, também conduziu-nos aos desdobramentos sobre os 
lugares de discurso em psicanálise.
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que devem visar seus direitos, mesmo que nesta visada emirja o paradoxo da restrição. 

Trata-se da estrutura de um lugar, portanto, fora e dentro da lei.

Assim, foi a título de transmissão que forjamos, no final da primeira parte, a 

noção do “fora-do-lugar”,  isto  é,  daquele  que  está  entre  a  garantia  e  a  restrição  de 

direitos. Esta noção permitirá que alcancemos os desdobramentos pretendidos sobre este 

tema em sua dimensão estrutural. Trata-se de irmos além dos possíveis desdobramentos 

assentados no registro imaginário sobre o assunto, reforçando o eixo teórico introduzido 

anteriormente  -  os  lugares  de  discurso  em  psicanálise  –  por  entendermos  como 

determinante aquilo que possa ser da ordem da estrutura20. 

Retomemos.  Ao  longo  do  trabalho  uma  questão  fundamental  foi  extraída  e 

formulada  pela  conexão  de  dois  termos:  “criança  ‘infratora’”  sob “medidas  de 

proteção”, e esta fórmula encontrou, no desenrolar teórico e da pesquisa de campo, um 

problema central que versa sobre a complexidade do lugar desta criança, a saber: “entre 

a garantia e a restrição de direitos”, o que entendemos como sendo a estrutura de um 

lugar extraído da relação destes termos conectados. 

Entendemos  que,  ao  selecionarmos  esta  questão,  o  que  se  pretende  é, 

simplesmente,  não  reduzir  a  complexidade  da  temática.  De  qualquer  forma,  seria 

impossível,  dentro  dos  limites  deste  trabalho,  debruçarmo-nos  sobre  toda  a  sua 

complexidade. Trata-se de uma redução necessária para que possamos, portanto, não 

fechar  o  assunto.  Este  trabalho foi  um  start;  um começo para as  discussões  que se 

mostraram necessárias sobre o assunto. Por isso entendemos que a maior contribuição 

que este trabalho pode trazer, encontra-se na elucidação e constatação da necessidade de 

debates sobre a complexidade do tema da criança autora de ato infracional.

Após a construção destas formulações sobre o lugar da criança autora de ato 

infracional sob medidas de proteção,  pretendemos com este capítulo a conclusão do 

trabalho. Realizaremos, dessa maneira, uma inflexão teórica por meio de um lugar de 

discurso  chamado  por  Lacan  (1969-1970/1992)  de  “discurso  do  capitalista”.  Um 

discurso que não faz laço social21. 

As formalizações dos discursos por este autor revelam-se estruturas marcadas 

pelo real e pelo significante. Assim, há nisso que é da ordem do ato e do destino do 

sujeito,  a  determinação  significante  que,  enquanto  tal,  sempre  relançará  a  outro 

202  A formalização dos quatro discursos salienta que, no campo analítico, trata-se de escapar ao imaginário 
via articulação significante para alcançar seu real. Nos termos de Lacan: “A estrutura é o real que vem à 
luz na linguagem.” (1972/2003, p.477). 
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significante  não  representando,  portanto,  um  significado22.  Ao  não  representar  um 

significado,  encontramos  o  aporte  para  entregarmos  este  trabalho  às  futuras 

investigações, como Freud (1922-1923/1996) mesmo previu:

Pelo contrário, ela [a psicanálise] se atém aos fatos de seu campo de estudo, 
procura resolver os problemas imediatos da observação, sonda o caminho à frente com o 
auxílio  da  experiência,  acha-se  sempre  incompleta  e  sempre  pronta  a  corrigir  ou  a 
modificar suas teorias. Não há incongruência (não mais que no caso da física ou da 
química) se a seus conceitos mais gerais falta clareza e seus postulados são provisórios; 
ela deixa a definição mais precisa deles aos resultados do trabalho futuro. (pp.269-270)

A partir dos argumentos teóricos do discurso do capitalista e da noção de lei 

simbólica em psicanálise, pretende-se produzir e transmitir um saber – que é sempre um 

“não saber” de uma verdade “não-toda” e semi-dita - sobre as questões envolvidas no 

tema da criança autora de ato infracional sob medidas de proteção - enquanto sujeitos 

situados entre a garantia e a restrição de direitos – no “fora-do-lugar”.

212  Seria  prudente  abordarmos esta  afirmação  com mais  rigor.  Apesar  dos  limites  impostos  por  este 
trabalho, faz-se importante questionar o que se quer dizer com “não faz laço social”. É possível conjeturar 
tratar-se de estar fora do laço encarnado no corpo, aspecto de virtualização dos ideais, ao mesmo tempo 
em que ocorre a “publicização” do gozo, isto é, o gozo tomado como algo público, fora do campo privado 
(uma espécie de gozo a céu aberto). 

222  Nas palavras de Lacan (1975): “Não há nenhuma esperança de atingir o real pela representação”, o 
que implica dizer que “Não há ‘todos os elementos’, só há conjuntos a determinar em cada caso... Meu S1 

só tem o sentido de pontuar isto aí, este significante – letra que escrevo S1, significante que só se escreve 
fazendo isso sem nenhum efeito de sentido. O homólogo, em suma, do que acabo de dizer do objeto ‘a’.” 
(p.181). Em outros termos: “O essencial que há no jogo de palavras, é isso que nossa interpretação deve 
visar para não ser aquela que alimenta o sintoma de sentido.” (Lacan, 1975, p.186).
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Atravessados

Fugir? Não é fácil fugir do Reformatório. Posso lhe garantir que não o 
fará. (Jorge Amado, Capitães da Areia, 1937/1971, p.217)

O campo da criança autora de ato infracional sob medidas de proteção mostrou-

se como cicatrizes assentadas no mal-estar nosso de cada dia. Mas não se trata de fazer 

apologias  à  desilusão,  faz-se  necessário,  ainda,  boas  doses  para  nossa  eterna 

insatisfação. É preciso esforço para darmos conta da criança como sujeito de direitos, 

para  que seja  possível  resguardá-la  contra  situações de ameaça ou violação de seus 

direitos, situações chamadas “de risco” e que conferem à criança o seu silenciamento.   

Fomos atravessados por questões históricas que atravessaram o tempo. A visão 

dicotomizada  do  “menor”  de  famílias  “desestruturadas”  e  da  “criança”  de  famílias 

abastadas foi uma delas. Imagens que podem embaraçar certas visões de “infância”. 

Mas elas estão aí,  atravessando nosso cotidiano. São concepções que fazem parte de 

uma  lógica  que  as  condena  a  diferentes  propostas  de  intervenção,  tantas  vezes 

assentadas no anseio de reeducação, nos moldes dos antigos Reformatórios do Código 

menorista. 

É  assim  que  certas  concepções  dicotomizadas  persistem  e  veem  facilmente 

assolar nossos sistemas sociais, assistenciais e jurídicos. Não bastam os ditos, é preciso 

que  haja  um  certo  “dizer”  implicado  na  promoção  dos  direitos  de  crianças  e 

adolescentes. Isso para lembrar que não basta a mudança de uma nomenclatura ou a 

criação de novos programas ou instituições para mudar o discurso, já que os discursos 

produzem atos e fundam os fatos.

Foi  preciso  atravessar  a  cidade  para  chegar  mais  próximo destes  agentes  da 

sociedade  -  protagonistas  desta  história  -  os  conselheiros  tutelares.  Dar  voz, 

possibilitando que um sujeito possa falar sobre sua experiência, é o recurso possível 

para tratarmos daquilo que fica sempre de fora. É por meio da fala, no encadeamento 

dos significantes, que se apresenta o inconsciente em todas as manifestações humanas.

Ficamos atravessados ante o paradoxo da garantia e da restrição de direitos. O 

mal-entendido está contido na lei, escrito e em suas múltiplas interpretações. A fala dos 

conselheiros pôde elucidar a necessidade de iniciarmos os debates sobre a temática da 
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criança  autora  de  ato  infracional  e  a  aplicação  das  medidas  de  proteção.  Crianças 

situadas num lugar um tanto paradoxal, no “fora-do-lugar”. De certa forma, por razões 

agora ditas, é preciso que tratemos deste assunto. 

São  marcas  que  revelam  algo  da  ordem  do  impossível.  Seriam  reflexos  da 

miséria a qual estamos sujeitos quando imersos em um certo discurso? A miséria que o 

discurso do capitalista a todos designa é que qualquer um pode ser descartado, trocado 

ou assassinado.  Assim,  o  mais  rico  pode  ser  um miserável.  O que  queremos  dizer, 

portanto,  quando falamos nesta miséria,  é  que humano está como que “descartado”, 

como cartas que se jogam numa mesa. 

“Atravessados” implica dizer  “a-travessados”,  isto é,  certos  cortes demandam 

atravessamentos. Será que existe uma lógica, tal como na figura topológica de um toro, 

em que esteja contida a garantia e a restrição de direitos no “fora-do-lugar”? São passos 

para o mais-além deste trabalho. E foi assim que Pedro Bala fugiu do Reformatório. 
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