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O trabalho desenvolvido no Centro de Referência Especializado de Assistência SocialCREAS- com adolescentes em conflito com a lei, aborda uma temática inquietante marcada
pelas privações: o silêncio, o abandono, a negligência, o abuso físico e psicológico de
adolescentes, que são frequentes na demanda de Proteção Especial. Para melhor compreender
esta demanda, optei por um recorte da literatura psicanalítica, que aborda a ideia de que as
vivências de privação geram importantes sequelas no desenvolvimento emocional, podendo
marcar de forma significativa a vida de pessoas em desenvolvimento.
Sob este prisma, o percurso teórico nos aponta que crianças e adolescentes, em
situações de total violação de direitos e vitimizados, apresentam dificuldades para investir em
si mesmos, o que os deixa em situações extremamente delicadas para lidar consigo mesmo e
com o outro, ou seja; em seu contexto pessoal, social, escolar, institucional e familiar. É
fundamental que haja um olhar à totalidade do sujeito, para que este possa elaborar as suas
vivências traumáticas, retomar o desenvolvimento de forma saudável e ressignificar a própria
história.
No CREAS, temos um número significativo de adolescentes que fazem uso de alguma
substância psicoativa e, por mais que as ações sejam efetivadas, a "saúde" ainda é um
"monstro", no qual o adolescente não quer estar e o uso de substâncias psicoativas é o único
gozo que lhe cabe. Nesses casos, o adulto transgride os limites de elaboração e de
subjetivação da criança, não respeitando a sua natureza infantil de reconhecimento de
estímulos externos, invadindo-a com sua sexualidade (Pires, 1999).
Os indivíduos desamparados se transformam em objeto de gozo e em vítimas da
violência não somente graças à sua fragilidade, mas, sobretudo em virtude das pulsões
recalcadas no outro. Neste contexto, o ser adulto atribui ao outro a fraqueza e a insegurança
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que deseja excluir de si próprio, reassegurando assim o seu próprio narcisismo (Pereira,
2000).
O grau de cuidados insuficientes ou inadequados e a fase do desenvolvimento infantil
em que ocorreram, determinam a gravidade dos prejuízos decorrentes. Quanto mais cedo
ocorrer o trauma, mais devastadores serão seus efeitos. Considera-se que as privações
ocorridas até 3 ou 5 anos de idade oferecem grandes riscos de danos psíquicos. Após essa
faixa etária, a criança já desenvolveu recursos próprios, como a linguagem e a locomoção, que
podem minorar os efeitos da privação (Bowlby, 1988, 1990).
Quando as dificuldades tomam proporções excessivas, elas reativam o sentimento de
desamparo infantil e o individuo se depara com uma impossibilidade de lidar com elas,
refugiando-se em modelos relacionais que ilusoriamente representam proteção diante do
sofrimento e da dor (Amendoeira, 1999).
Ainda podemos considerar que privações significativas da infância determinam a
constituição de um psiquismo frágil, que poderá apresentar mais tarde quadros
psicopatológicos graves como a psicose, a personalidade antissocial (Winnicott, 1988).
O interesse pela questão surgiu com objetivo de observar o modo como os
adolescentes chegam ao CREAS de Presidente Prudente(SP). Nessa pesquisa, a coleta de
dados foi feita por meio da técnica de observação, escuta e intervenções grupais.
No exercício das intervenções diárias, com o olhar, a escuta, orientações individuais,
oficinas, intervenções grupais, cursos, intervenções com a equipe complementar de
saúde(Unimed); observaram-se danos no desenvolvimento biopsicossocial e os maiores
entraves são demarcados no contexto familiar, educacional e social.
Dentre as ações desenvolvidas, ressalto que, o tempo de medida socioeducativa é curto
para o adolescente retomar a vida saudável e se atualizar enquanto cidadão pertencente ao
nosso país que, ainda fecha os olhos à dignidade humana.
Podemos elencar que a literatura psicanalítica reconhece que a personalidade saudável
decorre de um desenvolvimento suficientemente bom nos primeiros anos de vida. Sabemos
que o ambiente tem importância determinante no desenvolvimento da criança e que, nos
primeiros anos, a presença da mãe continente, é muito importante para a estruturação do
psiquismo da criança.
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Observei por meio das intervenções, visitas e trabalho com as famílias, o quanto
ficaram a desejar as relações afetivas saudáveis; o quanto estas famílias também se
encontravam frágeis e com tantas situações delicadas, pois a elas também não foram
asseguradas as condições mínimas de sobrevivência, assim como, também tiveram lacunas
em seus desenvolvimentos. Penso, que as situações que se apresentam são uma condição
bastante abrangente, que pode apresentar um leque muito amplo de causas e manifestar-se na
prática de maneira muito diversa, mas, em sua forma evolutiva, creio eu, está intimamente
relacionada com o sistema familiar, educacional e social, no quais o sujeito está inserido.
Nesse sentido, pode-se dizer que as agressões físicas sofridas pelas crianças resultam
num incremento de impulsos hostis que, fazem com que as mesmas sejam agressivas com
outras crianças e estejam mais propensas a atos antissociais na adolescência, (Albornoz,
2001).
Segundo Bion (1970/1973), existem pessoas que não conseguem tolerar a dor e a
frustração, ou seja, elas sentem dor, mas não podem ser levadas a descobri-la. As experiências
abusivas têm o poder aniquilador sobre o outro, pois destroem a sua individualidade,
dignidade, capacidade de sentir profundamente alegria, amor e ódio, ou seja, suprimem a
capacidade de um indivíduo de pensar racionalmente, de conhecer e de testar a realidade.
Como consequência, a capacidade inata para investigação torna-se precária e a personalidade
se configura de forma inábil para compreender e ajustar-se ao mundo, apresentando grave
deficiência na função simbólica.
São frequentes os casos em que ocorre um impedimento do desenvolvimento do
pensamento e da aprendizagem, que não estão relacionados a uma deficiência nas estruturas
cognitivas, mas a uma inibição sintomática criada para remover uma situação de perigo
geradora de ansiedade para o ego, que é conhecer a própria história.
Os resultados apresentados pelos jovens expressam, em seus olhares, o desamparo
familiar, educacional e social e a dor de não se sentir pertencente ao ambiente no processo de
ir e vir. Dentro desta realidade, delineiam-se experiências invasivo-abusiva de diversas
ordens.
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Diante de fatos tão precisos e inquietantes vivenciados por adolescentes, cabe ressaltar
que a gravidade das situações de vitimização e revitimização na infância e na adolescência
podem causar danos ao desenvolvimento.
No entanto, apesar das intempéries e dos sobressaltos, a mente em desenvolvimento,
buscará saídas: seja por meio de sintomas ou saídas saudáveis, cujas pulsões para a vida
permitem que elas construam algo melhor. E as ações efetivas na rede de serviços, tornam-se
um ganho expoente na contemporaneidade, no qual o adolescente passa ser visto em sua
totalidade como ser pertencente ao território, a cidade, ao Estado e ao País.
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