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RESUMO 

 

O objeto de investigação deste trabalho é o ato infracional na adolescência, em específico 

se pretende compreender os determinantes causais da infração e, portanto, sua etiologia. Optou-

se por um parâmetro analítico sinóptico e não fixo, nessa via às inúmeras motivações para o ato 

criminal é analisado dinamicamente num sistema de referência da totalidade, entendendo que o 

ser humano é constituído de complexo de complexos não podendo ser reduzido às análises da 

psicologia vigente, segundo o pressuposto econômico da Psicologia Sócio-Histórica. Por outro 

lado, as abordagens da Psicologia Profunda se restringem apenas aos aspectos psicológicos, 

havendo uma imprecisão não apenas epistemológica, como também ontológica, tais vieses não se 

limitam apenas à essa orientação, mas também se refere à primeira perspectiva de corrente 

materialista. O material analisado até o presente permitiu fazer tais inferências de modo a 

corroborar uma tese alternativa, que possa fazer apontamentos indicativos sobre a complexidade 

humana e de sua irredutibilidade ad infinitum. Em menor ou maior medida descobriu-se o 

fenômeno da sobredeterminação das realidades e a sua composição estrutural. 

 

Palavras-chave: Ato infracional na adolescência, criminalidade juvenil, adolescente 

infrator. 
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O DESENVOLVIMENTO NA ADOLESCÊNCIA. 

 

O adolescente passa por três formas fundamentais de luto, a primeira é a perda do corpo 

infantil que se produz no movimento de transição para um corpo diferente, que por conta das 

alterações intensas é percebido como uma chegada brusca. O segundo seria o luto pela identidade 

e o papel infantil, que obriga a renúncia da dependência e aceitação de responsabilidades 

desconhecidas. E terceiro, o luto pela perda do ideal dos pais, que produz um efeito de retenção 

da imagem paterna primitiva, como uma maneira de assegurar refúgio e proteção no significado 

que essas representações implicam (KNOBEL, 1984).  

O enfoque no estudo do adolescente deve ser feito em consonância ao estudo dos pais, pois 

existe uma variedade de lutos que se origina nos progenitores por causa do estado de transição da 

criança ao adolescente e em seguida a fase adulta, como por exemplo: 

 

[...] os pais vivem os lutos pelos filhos, precisam fazer o luto pelo corpo do filho 

pequeno, pela sua identidade de criança e pela sua relação de dependência 

infantil [...] Também os pais tem que se desprender do filho criança e evoluir 

para uma relação com o filho adulto, o que impõe muitas renúncias de sua 

parte. Ao perder para sempre o corpo do seu filho criança, vê-se enfrentando 

com a aceitação do porvir, do envelhecimento e da morte. Deve abandonar a 

imagem idealizada de si mesmo, que seu filho criou e na qual ele se acomodou 

(ABERASTURY, 1984, p. 16). 

 

A questão se torna complexissíssima pelo fato de que não é apenas a criança que perde o 

corpo infantil, mas também os pais, em decorrência disso um processo desidealização emerge e 

um estado de angústia toma o posto indicando a perda de uma falsa identidade, a qual irá se 

confirmar quando o adolescente tornar-se adulto demonstrando suas capacidades e habilidades 

em que os pais irão se identificar e que por um processo analógico ou comparativo confirmaram 

os seus sucessos e fracassos (ABERASTURY, 1984). 
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Ao fim da fase de adolescência a questão dos pais pode se complicar ainda mais, pois 

enquanto os filhos estão no auge da vida social aos 18 e 23 anos, a maioria dos pais adentram na 

fase da metanoia, onde se origina diversas reflexões existenciais onde “olham para o passado” e 

fazem um retrospecto do que viveram (JUNG, 1972). Dependendo das condições pode ocorrer 

uma potencialização do estresse psicológico, pelo fato de haver duas linhas paralelas com alto 

teor de elementos patológicos, uma vez que haja disposição psicopatogênica pode originar 

distúrbios psíquicos. 

O mundo do adulto esta imposto sobre o do adolescente, muitas vezes um sentimento de 

desapossamento e de impotência em relação aos seus objetos, o faz desejar de modo voraz um 

controle sobre a sua própria vida e o querer controlar todas as mudanças (ABERASTURY, 

1984). 

Isto explica a necessidade e o desejo das reformas sociais, expressões como “Um mundo 

melhor”, “Sociedade Burguesa” e “Sociedade Aquilo e Acolá” nada mais é do que uma projeção, 

das próprias emoções conturbadas de uma vida que ele mesmo não tem controle, e que tende a 

querer controla-la por meio de mecanismos como a fantasia que é um processo elaborativo 

(ABERASTURY, 1984). As sociedades igualitárias que são fantasiadas e imaginadas por 

adolescentes de classe média alta, são entendidas como um mundo sem dor, de igualdade e 

solidariedade, essa narrativa tornou-se ao decorrer de alguns anos uma característica do processo 

de desenvolvimento, que é um modo de operação mental que objetiva a expurgação dos 

pensamentos aflitivos do cotidiano caótico e ambíguo. 

A vida no ambiente familiar torna-se complicada com as desventuras, com as falsas 

identidades, com elaboração de diversos lutos tanto para os pais, quanto para os adolescentes, 

que não apenas tem de lidar com as carências, mas com as expectativas do futuro que lhe são 

exigidas. O desejo de transformação vem a calhar justamente num momento dúbio, onde 

pensamentos e afetos se cruzam não havendo delimitações entre um e outro. O adolescente é um 

ser imprevisível, a única previsibilidade que se pode ter é a previsão da imprevisibilidade, não é à 

toa que Knobel (1984) compara esse estado, ao estado psicótico onde não há raciocínio lógico, 

mas sim a execução de ações como expressão dos afetos. Do mesmo modo que Klein (1991) 

dizia sobre a posição esquizo-paranoide como tendo a característica da parcialidade do objeto, 

em outras palavras, é “bom OU mal” e não podendo ser ambos, o adolescente encarna a mesma 

postura quando contrariado sobre os seus ideias, caso diga algo inverso as suas fantasias como 

“O socialismo é impossível”, você é despedaçado tornando-se alvo de afrontas e concentrando 

em sua personalidade toda a maledicência e mazelas do mundo.  

Tal conduta é justificável e produzida com razão, dada a condição psicológica na qual o 

adolescente se encontra, a sua única defesa em relação ao seu caos interno é a negação dessa 

realidade e a substituição desta por outra, que possa amenizar tudo aquilo que é sentido como 
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sofrimento. Não obstante, o desejo de transformação que é próprio da adolescência, e que ganha 

uma nova roupagem por conta dos estudos sociais na segunda metade do ensino fundamental e 

no médio, deve ser diferenciado do sentimento autêntico, pois é fácil haver confusões em relação 

ao dado comportamento. Uma das evidências para se descobrir a inautenticidade é a oposição 

entre pensamento e ação, é muito comum o recebimento da quantia financeira, a famosa 

“mesada” no início de cada mês, e nos dias comemorativos como aniversário, páscoa, natal, uma 

quantia maior ainda. Muitos adolescentes tem o ideal de caridade como uma imagem que produz 

de si mesmo, que quer refletir as outras pessoas para que haja uma corroboração ou aceitação 

daquilo que imagina ser, o social afirma e corrobora aquilo que fantasiamos de nós mesmos. 

Nessa via é comum a retenção do dinheiro e o ato de caridade não é produzido, como também 

trabalhos comunitários que na maioria das vezes é postergado, assumindo a condição “eu farei, 

mas preciso fazer outras coisas antes”. No entanto a “Sociedade Burguesa” criticada é justamente 

o campo na onde se vive e se utiliza aquilo que tanto foi retido (dinheiro), não havendo demoras 

para satisfazer de modo peremptório as vontades imediatas que possam proporcionar algumas 

sensações de controle por meio da posse. O sentimento de transformação nesse caso, não é em 

relação a condição social, mas da própria vida confusa e conturbada.  

A contradição entre a ação e pensamento ou quando o desejo não corresponde a ação, é um 

fator diagnóstico da autenticidade dos afetos. Por outro lado, existem adolescentes que cumprem 

com o seu ideal, e na maioria das vezes, não em nome de uma “Sociedade Melhor”, mas por 

vontade própria, algum deles quando questionados sobre o que fazem dizem “faço por que é 

certo”, “faço por que gosto”, “faço por que me sinto bem”. O sentimento é mais de origem 

interna do que externa, é mais por querer, do que por dever. Nesse caso o que impera é a 

coerência entre o sentir e o fazer, diferente do outro caso que não havia correspondência entre o 

que proclamava e fazia. 

A diferença se encontra exatamente nas chaves “pensamento e ação” e “sentir e fazer”, na 

primeira o que se manifesta é um ideal, uma fantasia utilizada como defesa e que não 

corresponde a ação, por que, o querer parecer ou o "desejar em pensamento" é uma maneira de 

ter o controle de situações limítrofes (controle da atenção), o que já é uma ação, sendo uma 

contradição empírica e lógica, pois para se fazer deve-se sentir e não pensar, algo deve impelir o 

indivíduo ao comportamento, nessa situação o pensamento toma lugar da ação, sendo uma 

resposta reflexa, no caso um mecanismo de defesa. Já na segunda chave, o que se manifesta é 

uma coerência e portanto um conhecimento intuitivo da própria condição, a retidão entre o sentir 

e o fazer. 

Essas diferenciações elencadas são de suma importância, não havendo critério de valor nas 

duas formas de comportamento por serem normais, a primeira é uma regra, a segunda uma 

exceção. Deve ser salientado a questão da profissão escolhida, muitas vezes, o adolescente tende 
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a escolher a profissão que corresponda aos seus afetos sentidos, que muitas vezes são resquícios 

da fase da adolescência e não volições da fase adulta, onde está menos flutuante em quesito de 

afecções. 

Knobel (1984) dirá que “Penso que a estabilização da personalidade não se consegue sem 

passar por um certo grau de conduta patológica que, conforme o meu critério, devemos 

considerar inerente à evolução normal desta etapa da vida” (p. 27). Esta característica revela que 

a condição da adolescência manifesta determinados componentes que podem exercer uma 

influência essencial nas ações do indivíduo.  

Pelo fato de haver uma polaridade de sentimentos nessa fase, Knobel (1984) caracterizou a 

adolescência como sendo uma entidade semipatológica, tal nomenclatura é um operador clínico e 

serve aos pesquisadores e profissionais da área, não devendo ser interpretado no sentido literal de 

pathos, como uma doença que necessite de tratamentos. A necessidade de tal nomeação se dá 

pelo fato de que, o período que decorre do término da fase infantil e se estende até o início da 

fase adulta, é marcada severamente por comportamentos que poderiam ser classificados como de 

origem psicopatológica, caso fosse num adulto ou num indivíduo de mais idade. Se atentar à 

essas qualidades é condição sine qua non para um real diagnóstico de distúrbios mentais na 

adolescência, pois: 

 

Anna Freud diz que é muito difícil assinalar o limite entre o normal e o 

patológico na adolescência, e considera que, na realidade toda comoção deste 

período da vida deve ser considerado como normal, assinalando também que 

seria anormal a presença de um equilíbrio estável durante o processo 

adolescente (KNOBEL, 1984, p. 27). 

 

O psiquiatra e psicanalista propõe nesse sentido uma “síndrome normal da adolescência”, 

podendo desse modo fazer as demarcações do que seria a anormalidade, por meio das 

características que são consideradas normais e inerentes ao bojo da adolescência, mas que em 

outro período do desenvolvimento humano seriam identificadas por não corresponderem a faixa 

da normalidade. O que é patológico na fase adulta, é normal na adolescência e o que é normal no 

adulto seria anormal no adolescente. A sintomatologia da “síndrome normal da adolescência” 

tem os seguintes atributos: 
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Busca de si mesmo e da identidade; (2) tendência grupal; (3) necessidade de 

intelectualizar e fantasiar; (4) crises religiosas, que podem ir desde o ateísmo 

mais intransigente até o misticismo mais fervoroso; (5) deslocalização 

temporal, onde o pensamento adquire as características de pensamento 

primário; (6) evolução sexual manifesta, que vai do auto-erotismo até a 

heterossexualidade genital adulta; (7) atitude social reivindicatória com 

tendências anti ou associais de diversas intensidades; (8) contradições 

sucessivas em todas as manifestações da conduta, dominada pela ação, que 

constitui a forma de expressão conceitual mais típica deste período da vida; (9) 

uma separação progressiva dos pais; e (10) constantes flutuações do humor e 

do estado de ânimo (KNOBEL, 1984, p. 29). 

 

Winnicott (2005) por sua vez, nos fala de algumas necessidades dos adolescentes: 

 

A necessidade de evitar a solução falsa: a necessidade de se sentirem 

verdadeiros ou de tolerarem não sentir nada; 

A necessidade de desafiar – num contexto em que a dependência deles é 

satisfeita e podem confiar em que continuará sendo satisfeita; 

A necessidade de espicaçar constantemente a sociedade, para que o 

antagonismo da sociedade se manifeste e possa ser enfrentado com 

antagonismo (p. 172). 

 

Esses fatores compõem a moratória social que segundo Erikson (1976) é um 

prolongamento ou retardamento da imputação das responsabilidades sociais, onde é permitido 

que o indivíduo, no caso o adolescente, possa vivenciar suas experiências biofísicas e 

psicológicas sem haver discriminações, pois este estágio é considerado como uma “fase” ou “um 

momento difícil”, embora saibamos que existam limites, mas que ainda há concessões, uma delas 

é o processo civilizatório que incluiu a categoria de puberdade, pela ciência ter feito a descoberta 

de uma psicodinâmica específica nesta etapa, havendo portanto a aderência de alguns “direitos” 

como uma maior tolerância a ambivalência e ambiguidade do comportamento.  

A sociedade como um todo hoje se encontra num maior nível de conscientização em 

relação aos processos decorrentes dessa fase, tendo como consequência a implementação de 

políticas públicas que possam favorecer do melhor modo possível o desenvolvimento. Um 

exemplo seria as atividades físicas e artísticas, onde em algumas regiões do país o ministério da 

cultura e educação às implementou, verificando-se como fundamento aquilo que Winnicott 
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alegou “pode existir uma transferência de ênfase da violência para o desempenho físico em 

atletismo, ou das funções corporais para as realizações intelectuais” (p. 170-171). 

Um agrupamento de adolescentes, nada mais é, do que a expressão afetiva máxima da 

adolescência. Por que o grupo manifesta o nível emocional, ao qual essa fase pode atingir na sua 

extremidade. “Isso significa que, no grupo que o adolescente encontra para se identificar com ele, 

os membros extremos são os que atuam pelo grupo todo” (WINNICOTT, 2005, p. 174). 

O adolescente é excesso, e todos os seus processos e a incrível psicodinâmica são 

componentes naturais e necessários para o pleno desenvolvimento do ser humano, pois “[...] é só 

o impulso que é encontrado e assimilado é passível de autocontrole e socialização” 

(WINNICOTT, 2005, p. 178). Caso o indivíduo não experimenta-se todas as suas afecções 

jamais poderia ter autocontrole sobre elas, é exatamente por ser extremo que é saudável, a melhor 

forma de socialização e bom convívio do homem é ter uma adolescência depressiva e 

conturbada, mas que fique claro, é necessário que haja o holding como amparo ao adolescente 

sem o qual seria impossível a sua saúde mental. As consequências de um processo psicológico 

como este são explicitadas numa sublime passagem do companheiro de Fernando Pessoa, no 

livro A Confissão de Lúcio (1989) de Mario de Sá-Carneiro, cito: 

 

É que, em realidade, as horas não podem mais ter ação sobre aqueles 

que viveram um instante que focou toda a sua vida. Atingido o 

sofrimento máximo, nada já nos faz sofrer. Vibradas as sensações 

máximas, nada já nos fara oscilar. Simplesmente, este momento 

culminante raras são as criaturas que o vivem. As que o viveram ou são, 

como eu, os mortos vivos, ou – apenas – os desencantados que, muitas 

vezes, acabam no suicídio (SÁ-CARNEIRO, 1989, p. 16). 

 

Esta estrondosa passagem nos remete exatamente ao que Winnicott disse, as duas linhas 

confluem para o mesmo ponto, a experimentação máxima dos sentimentos, que produziria a 

saúde mental, como dito pelo poeta “são raras criaturas que o vivem”, o viver essa modalidade de 

existência sem se utilizar de paliativos ou sedativos externos, ou doses de psicomorfina que 

intentam amenizar um sofrimento inexorável, é a receita exata para o adoecimento, e que nem 

dito por Winnicott (2005) “Não é uma característica primordial dos adolescentes não aceitarem 

soluções falsas? Eles tem uma moralidade feroz que só aceita aquilo que é reconhecido como 

verdadeiro, e essa é uma moralidade que também caracteriza a infância” (p. 170). Portanto a 

única cura para o sofrimento é o próprio sofrimento, é o mais sofrer, até o instante que nada já o 

magoa, até o instante que as vibrações das sensações máximas permitam que o corpo se torne 
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inabalável, até o momento que nada já o fará oscilar. E Winnicott (2005) diz em relação ao 

jovem: 

  

[...] a tarefa permanente da sociedade em relação a ele é deter e conter, 

evitar tanto a falsa solução quanto a indignação moral causada por 

ciúme da juventude. O potencial infinito é a possessão preciosa e fugaz 

do jovem. Isso gera inveja no adulto, que está descobrindo em sua 

própria existência as limitações do real (p. 179). 

 

PRIVAÇÃO E DELINQUÊNCIA. 

 

Um dos fatores que pode originar a delinquência e causar distúrbios psicológicos, é a 

separação prolongada da criança de sua mãe em fase infantil (menos de 5 anos). A separação da 

mãe pode originar traumas que passam a ser constituintes da personalidade: 

 

O fato do distúrbio ter sido resolvido com ajuda não altera o fato de que 

a criança não se recupera facilmente do trauma de separação de sua 

mãe [...] a unidade familiar é mais do que uma questão de conforto e 

conveniência. De fato, a unidade familiar proporciona uma segurança 

indispensável à criança pequena. A ausência dessa segurança terá 

efeitos sobre o desenvolvimento emocional e acarretará danos à 

personalidade e ao caráter (WINNICOTT, 2005, p. 18). 

 

Para que haja a integralidade psíquica é necessário um relacionamento que permita com que 

o lactante usufrua das benesses do início da vida. O sentimento de culpa se constituí nessa 

relação, originário dos impulsos e das ideias destrutivas, é isto que permite com que ocorra a 

sensação de mal-estar e de que “algo incomoda”, processos sucessivos nesse sentido permite a 

percepção de que tais impulsos quando ocorrem frequentemente causa a mesma sensação, o 

conhecimento de seus próprios afetos desemboca na noção de responsabilidade por meio da 

aflição e por fim no ressarcimento, isto quando a mãe possibilita com que tais processos se 

efetuem. A auto percepção do ato destrutivo produz o incômodo e logo a reparação ao objeto 

lesado, o processo ideal ocorre nessa via “então verifica-se um começo claro e natural de um 

sentimento pessoal de culpa” (WINNICOTT, 2005, p. 123). 
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O sentimento de culpa torna o indivíduo capaz de ser malvado, o ser corresponde a uma 

possiblidade de estar sendo, o que viabiliza a concepção de que “sou algo” e “posso não ser 

algo”, portanto há uma diferenciação “do que sou” e “do que não sou”, “do que posso ser” e “do 

que não posso ser”, e em consequência disso obtemos o outro. A visualização do substantivo 

“sou algo” gera “não ser algo”, a diferenciação “eu sou” e “não sou” tem como consequência o 

verbo “sendo”. Enquanto a noção de movimento existir é possível transformações, o empecilho 

se encontra na constituição do caráter e a identificação do mesmo no sentido estático “eu sou”. O 

substantivo pleno anula o devir que é possibilidade de ação e reparação condição sine que non ao 

perfeito desenvolvimento: 

  

Se o sentimento de culpa da criança está ausente no padrão, então ela 

não chega ao ponto de permitir o impulso. Instala-se, em vez disso, o 

medo, e a criança se inibe com relação a todo o sentimento que 

naturalmente se constrói em torno desse impulso (WINNICOTT, 2005, p. 

123). 

 

É necessário a experimentação dos afetos e quando não ocorre por conta da ausência 

determinadas estruturas, a inibição tolhe o experimento. Isto ocorre por que: 

 

[...] as experiências iniciais não possibilitaram que o processo inato no 

sentido da integração se efetuasse, de modo que não existe unidade e 

nem senso de responsabilidade total por coisa alguma. Surgem ideias e 

impulsos que afetam o comportamento, mas nunca se poderá dizer: este 

bebe teve o impulso para comer o seio (WINNICOTT, 2005, p. 123-24). 

 

A inibição da ação acarreta na falta de interação com o ambiente. A estimulação se torna 

necessária para que a criança seja impelida a reagir ao seu meio “Todo bebê precisa ter suficiente 

experiência de onipotência para torna-se capaz de ceder a onipotência à realidade externa ou a 

um princípio-Deus (WINNICOTT, 2005, p. 125). Só é possível a constituição do outro quando 

me percebo sendo, isto ocorre por meio de um ambiente que me afeta, ser afetado significa que 

uma ação do ambiente age sobre mim, sobre o meu corpo. A experiência só passa a ter 

significado em relação ao seu contraposto, ou em sua ausência segundo o provérbio do senso 

comum “só damos valor quando perdemos”, o desfrute da companhia ocorre com base em 

momentos de isolamentos, onde capto as características pormenores do fenômeno e com a função 
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comparativa vislumbro os benefícios de estar só e de estar com alguém, as vantagens são 

percebidas por meio da experimentação. “Toda criança precisa torna-se capaz de criar o mundo 

[...] caso contrário o mundo não terá significado” (WINNICOTT, 2005, p. 125). O impulso 

construtivo que é ação tem como estrutura o impulso epistemofilíco que é a vontade de conhecer 

(KLEIN, 1991), este se origina e o primeiro se concluí. 

O ato antissocial como qualquer outro, tem suas raízes na infância como uma tendência: 

 

Uma criança normal, se tem a confiança do pai e da mãe, usa de todos 

os meios possíveis para se impor. Com o passar do tempo, põe à prova o 

seu poder de desintegrar, destruir, assustar, cansar, manobrar, consumir 

e apropriar-se. Tudo o que leva as pessoas aos tribunais [...] tem o seu 

equivalente normal na infância, na relação da criança com o seu próprio 

lar (WINNICOTT, 2005, p. 129). 

 

A função do lar é dar suporte para que o indivíduo possa usufruir de todas as possibilidades 

que o ambiente o permite, quanto maior for o número de possíveis que o meio disponibiliza, 

maior será o acréscimo psicológico. O lar possibilita um espaço de segurança onde a criança 

pode manifestar-se e expressar-se do seu modo, pois existe um quadro de referência que fornece 

sustentação ao seu ser. Por outro lado: 

 

Ao constatar que o quadro de referência de sua vida se desfez, ela deixa 

de se sentir livre. Torna-se angustiada e, se tem alguma esperança, trata 

de procurar um outro quadro de referência em outro lar. A criança cujo 

lar não lhe ofereceu um sentimento de segurança busca fora de casa as 

quatros paredes; ainda tem esperança e recorre aos avós, tios e tias, 

amigos da família e escola. Procura uma estabilidade externa sem a qual 

poderá enlouquecer [...] É frequente a criança obter em suas relações e 

na escola o que lhe faltou no próprio lar [...] A criança anti-social está 

simplesmente olhando um pouco mais longe, recorrendo à sociedade em 

vez de recorrer à família ou à escola para lhe fornecer estabilidade de 

que necessita a fim de transpor os primeiros essenciais estágios de seu 

crescimento emocional (WINNICOTT , 2005, p. 130). 
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O ato infrator indica a esperança de encontrar algo que foi perdido, que no caso seria a 

segurança, que num certo sentido se remete a lei. A transgressão contra a sociedade é uma 

maneira de reestabelecer o controle proveniente do exterior. Pode ser compreendido como uma 

maneira de regressar ao passado e “solucionar os problemas” “Vocês verão que, quando a criança 

se comporta de modo anti-social, não se trata necessariamente de uma doença, e o 

comportamento anti-social nada mais é, por vezes, do que um SOS, pedindo o controle de 

pessoas fortes, amorosas e confiantes” (WINNICOTT, 2005, p. 131). Se o adolescente 

desenvolve o seu “ambiente interno” que produz a capacidade de se controlar e 

consequentemente encontrar outras soluções, que não as peremptórias, ele desenvolve a 

tendência de descobrir um bom meio de resolução de conflitos. 

A tendência anti-social ocorre quando uma criança sofre de privação, quando determinadas 

características estão ausentes no ambiente familiar. Isto é manifesto pelo o que poderia se 

denominar “complexo de privação”. O comportamento anti-social decorrente deste último terá 

sua expressão no lar ou numa esfera mais ampla (WINNICOTT, 2005). Tal inclinação se 

caracteriza: 

 

[...] por um elemento nela que compele o meio ambiente a ser 

importante. O paciente, através de pulsões inconscientes, compele 

alguém a encarregar-se de cuidar dele. É tarefa do terapeuta envolver-se 

com a pulsão inconsciente do paciente, e o trabalho é realizado pelo 

terapeuta em termos de administrar, tolerar e compreender 

(WINNICOTT, 2005, p. 139). 

 

O indivíduo tem um complexo de privação, isto se manifesta em pequenos atos como na 

agressividade para com os familiares, na ação de retirar o brinquedo e não considerar o espaço de 

liberdade do outro. É importante considerar que essa tendência ocorre a nível da família, não 

sendo um problema social, tais atitudes nada mais são do que a expressão da constelação 

familiar, o que pode ser resolvido com algumas mudanças. O problema quando não solucionado 

começa a aderir dimensões maiores, se deslocando da esfera da família para o social. Até então o 

problema poderia ter sido solucionado no âmbito domiciliar, não resolvido a criança busca o que 

lhe falta no exterior, nos parentes mais próximos, nos primos, até chegar as instituições, como a 

escola. O ponto que se ressalta, é que, caso não esteja ocorrendo as tendências anti-sociais no 

espaço exterior à família, o indivíduo mantém o sentido de sua liberdade, pois não rompeu com 

os seus limites. A criança compreende que se reage em seu ambiente é por que há uma estrutura 

que a suporte, e dentro dessa restrição sente-se segura para testar as imposições da lei, a noção de 

“até onde posso ir” traça-se de modo exploratório dentro das delimitações.  
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Quando o problema não é solucionado a criança rompe com sua liberdade limitada indo em 

direção a uma liberdade indefinida, onde não tem compreensão da existência de espaços 

circunscritos para cada indivíduo, a esfera microfamiliar torna-se macro, neste momento a 

humanidade é a sua família, reagirá do modo que reage no âmbito doméstico, retira do último 

aquilo que não lhe foi fornecido pelo primeiro. 

O complexo de privação pode ser resolvido de duas maneiras. O primeiro seria a percepção 

parental de que há uma configuração que deve ser alterada com fins profiláticos. No caso o 

ambiente teria se readaptar de modo a suprir as necessidades da criança, havendo um cessamento 

do componente aflitivo. E a segunda maneira seria que caso não houve-se uma reconfiguração 

por parte do ambiente, o sujeito com sua capacidade de resiliência poderia criar condições para 

alterar o seu meio, de modo a favorecer-se. 

O que determina a capacidade do indivíduo alterar o meio a seu favor? Todo organismo tem 

a capacidade auto regulatória, no psiquismo não é diferente, havendo também a característica de 

auto reorganização de seus elementos (JUNG, 2011). Tal processo poderia ser denominado de 

homeostase psíquica, quando o organismo para reestabelecer o equilíbrio dinâmico, produz 

determinados processos como uma forma de reação a um meio constrangedor. 

A auto reparação é esse processo, que permite com que a criança possa responder ao 

ambiente que não suficientemente bom de maneira adequada, isto é, utiliza-se do ambiente a seu 

favor. Tal criança consegue explorar-se de modo intuitivo e suprir as necessidades do ambiente 

por meio de suas próprias capacidades, que foram produzidas com o pouco que o ambiente lhe 

forneceu. Nesse sentido, o ambiente poderia ser considerado suficientemente bom, não? Não 

poderia, pois o ambiente suficientemente bom não é determinado pelo resultado que foi 

produzido no ser, mas sim no resultado que foi produzido nos seres, em geral.  

A criança que estiver em condições insalubres desde do início de sua vida, a maior parte 

terá um fim catastrófico, mas como isto se prova? Se fomos para a questão escolar, em rede 

pública no Brasil veremos que a maioria dos alunos, não conquistam vagas no vestibular. E que 

as crianças de rede particular a maior parte tem a sua. Nas duas afirmações, o contrário que se 

disser, é minoria. Só uma minoria de rede pública conquista as primeiras vagas e nas melhores 

universidades do país, do mesmo modo, só uma minoria dos alunos em escola particular, 

conquista vaga em último lugar nas piores universidades. O que ocorreu nos dois processos? O 

que determinou o resultado nessas situações de superação ambiental, seja para melhor ou pior? O 

próprio organismo produziu processos de maneira a manipular o ambiente a seu favor. A questão 

seria, mas como o organismo manipulou o ambiente, se o mesmo não adentrou na universidade? 

Entrar na universidade não é sinônimo de realização pessoal e muito menos sinônimo de 

indivíduos saudáveis, o que irá definir se o indivíduo manipulou ou não o seu ambiente é a sua 

posição final, nessa lógica o indivíduo sobredeterminou as suas condições materiais, que no caso 
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eram suficientes, por meio da sua individualidade que predispunha uma potencialidade inata que 

o direcionou, à outros campos que não o trabalho intelectual. Se fosse determinado por sua 

estratificação socioeconômica, possivelmente adentraria numa universidade, como ocorre na 

maioria das vezes com as classes altas, mas não, sua personalidade se sobrepôs ao ambiente 

manifestando outras intencionalidades que não às do seu meio, por que a matéria tem consciência 

e pensa pelo ser, a consciência da matéria são representações coletivas que se condensa nas 

estratificações sociais, produzindo um ambiente autogestor das relações quando o indivíduo não 

se sobrepõe com a sua individualidade e potencialidade. Se a individualidade e a potencialidade 

do sujeito corresponder a consciência da matéria, ocorre um processo de intensificação do 

organismo, a matéria nesse sentido fortifica o ser, e o ser utiliza-se da matéria, num processo de 

subjetivação e objetivação incessante. Nesse sentido o ambiente suficientemente bom foi 

ultrajado pela subjetividade do organismo, que o próprio ambiente não o conseguiu determinar. 

No entanto é importante ressaltar que o ambiente pode ser suficientemente bom a nível 

psicológico e a nível material. No último caso, na ambiência não havia suficiência psicológica, 

mas havia provisão material abundante, o desequilíbrio entre esses fatores produziu um resultado, 

somado ao terceiro componente que seria a individualidade do ser. Os elementos podem ser 

contrabalanceados, não obstante existe variadas intensidades para cada um deles, no espaço e 

tempo do sujeito pode haver uma enorme suficiência psicológica proveniente do meio, o que 

permite o desenvolvimento do sujeito saudável mesmo estando num déficit material, por outro 

lado, pode não haver um suprimento nem psicológico, muito menos material, nesse caso se o 

elemento da individualidade for intenso produz auto reparação e supre as necessidades 

ambientais e psicológicas, esse seria o sujeito autossuficiente, que ao mesmo tempo que se 

produz, modifica consigo o ambiente. No espaço e no tempo existe uma relação de continuidade 

entre o organismo e o meio. O ambiente é uma continuidade do organismo, e o organismo uma 

continuidade do ambiente. 

Os exemplos dados são situações limites,  um exemplo pode ser Machado de Assis que 

quando criança vivia em condições socioeconomicamente vulneráveis, com uma mãe lavadeira e 

um pai pintor de paredes em plena época de período regencial, no entanto pode desfrutar de 

algumas oportunidades imaginativas por meio de instituições, como as religiosas que na época 

forneciam aulas de Latim e Grego, o autor é um exemplo de superação do seu espaço, por meio 

da condição psicológica de um ambiente favorável, sobredeterminando o ambiente-material-

intencional (MASSA, 1971). 

Um segundo exemplo é Florestan Fernandes que apesar da condição econômica não ser 

favorável, por um determinado acaso foi estimulado imaginativamente com os bens culturais, 

portanto o sociólogo poderia ser um exemplo dos aspectos psicológicos suficientes provenientes 
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de um espaço e tempo, que por sua intensidade se sobrepôs a insuficiência material-ambiental 

(GARCIA, 2002).   

E um terceiro exemplo possível do que foi elencado é a sobredeterminação da 

individualidade (potencialidades) ao ambiente vulnerável não só economicamente, mas sim 

psicológico, que é o caso de Cícero Batista, que aos dois anos tornou-se órfão de pai, estando 

sobre a guarda de uma mãe com esquizofrenia e alcoólatra, além dessas dificuldade à onde 

possivelmente não haveria holding, muito menos ambiente suficientemente bom no sentido mais 

elementar possível, o garoto teve de passar por necessidades alimentares, tendo de encontrar 

alimentos em caçamba de lixo, andava pelas ruas de dia e de noite, dormia na casa de pau no 

interior de uma favela nas condições mais insalubres possíveis e inimagináveis. Não havia 

ambiente suficientemente bom a nível psicológico e material. No entanto a sua individualidade e 

suas potencialidades o permitiu se utilizar do ambiente a seu favor, produzindo o que denominei 

de auto reparação, n'onde o sujeito supri as necessidades ambientais e psicológicas que o meio 

não fornece, por meio de si próprio e das suas capacidades inatas. Em certa feita Cícero 

vasculhando os entulhos acabou encontrando alguns livros e passou a lê-los, de dia procurava 

comida e de noite sobre chuva e frio na sua barraca com a mãe esquizofrênica, tentava ler os 

livros encontrados, conforme o tempo adquiriu a habilidade de leitura. Numa semana qualquer 

encontrou uma câmera fotográfica descartável e percebeu que a sua lente produzia um aumento 

da visão, retirou a lente e passou a observar os piolhos que retirava da própria da cabeça, 

percebeu que esses seres tinham uma estrutura biológica e associou as estruturas que lia nos 

livros. Com o tempo desenvolveu técnicas médicas, soluções com ervas que encontrava no 

interior de sua casa e soube reaproveitá-las produzindo chás medicinais, nesse ínterim descobriu 

as suas potencialidades e quem era, e decidiu ser médico. Se passou algum tempo e com algumas 

tentativas prestando o vestibular conseguiu uma bolsa e em 2014 se formou em medicina aos 33 

anos, esta é a história de Cícero Batista, um exemplo de sobredeterminação da individualidade 

sobre a realidade econômica e psicológica, é uma exceção, mas não deixa de ser realidade e nos 

mostra um dos níveis da complexa imbricação multifatorial do comportamento humano 

(G1.Globo.Com, 2014. Disponível em: <http://g1.globo.com/distrito-

federal/noticia/2014/09/com-livros-achados-no-lixo-morador-do-df-aprende-ler-e-se-torna-

medico.html> Acesso em: 26/01/2017). 

Um ambiente como este poderia ser considerado suficientemente bom, já que o indivíduo 

teve sucesso? Logicamente que não, pois o sucesso em tais condições são mínimas, portanto se o 

ambiente é adequado ou não, essa definição é feita por determinadas condições que são mínimas 

necessárias ao pleno e livre desenvolvimento dos indivíduos em geral. O que determinou o 

desenvolvimento desse organismo foi o processo auto curativo, auto reparativo em situações 

constrangedoras, o ambiente suficientemente bom é aquele que incrementa determinadas 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 15.10.2017 

 

Alan Ferreira dos Santos 15 facebook.com/psicologia.pt   
 

características. Havendo uma delimitação do que seria tal ambiente é possível traçar o que sobre 

determinou o desenvolvimento da criança, se foi a sua capacidade de autossuficiência ou o 

ambiente. A maior ou menor medida de estímulos permite suprir deficiências naturais e a própria 

condição natural permite o indivíduo ir além das condições ambientais desfavoráveis. Se houver 

capacidade inata e um ambiente favorável tanto melhor, e caso tenha deficiências congênitas e 

um ambiente reforçador de tal tendência, as chances de auto superação tornam-se menores. 

A criança com a capacidade de auto regulação, exerce a função de exploração das regiões 

inconscientes de modo intuitivo, essa habilidade se manifesta na expressão de sinais que permite 

a progenitora emitir uma resposta em função do sinal. A utilização de tais mecanismos que não 

se restringem a emissão de sinais, podendo ser anunciado no brincar, no fantasiar, no criar 

situações imaginarias, fazem parte do processo de elaboração psicológica que tende a ser uma 

solução conflitual. Quando não ocorre percebe-se um cansaço intenso que se origina das 

tentativas ineficazes de lidar com o problema. A incapacidade de explorar as regiões do 

inconsciente de modo intuitivo por meio da sensibilidade, perfaz um sentimento de 

“insolubilidade conflitual” que tem como atributo o desgaste mental, o cansaço psicológico 

derivado da auto reparação ineficiente, que se origina do próprio ambiente que por não produzir 

as estruturas suficientemente boas que estejam ao nível do organismo, acarreta num psiquismo 

frágil que quando confrontado com determinadas situações, o mecanismo reativo não é 

suficientemente ágil, pois o psiquismo não está estruturado de tal maneira que corresponda a 

situação.  

Nesse sentido a criança pode encontrar soluções para os conflitos, já que o ambiente não os 

faz, mas isto só é possível se houver um nível de maturação mínimo que foi proporcionado pelo 

meio. Existem condições mínimas que podem ser consideradas suficientemente boas a nível geral 

para que possa haver maiores chances de sucesso no desenvolvimento infantil. Uma criança pode 

ter determinantes hereditários que supere sua condição ambiental, mas é necessário uma mínima 

estimulação para que possa haver a irrupção de tais habilidades, essa situação seria o primeiro 

exemplo, onde a criança adquire a capacidade de explorar suas regiões do inconsciente por meio 

da sensibilidade. No outro polo teríamos a criança, que tendo a capacidade congênita de 

superação de um ambiente irritadiço, não houve a mínima estimulação necessária, tendo como 

consequência o não desenvolvimento das estruturas que corresponderiam a situações estressoras, 

nesse sentido a criança não adquire a capacidade de auto exploração, não encontrando solução 

para os seus conflitos. O desgaste mental se origina nesse momento, que ao tentar produzir 

solução para seus conflitos, as tentativas são ineficientes e o ambiente não diz ao contrário 

reforçando sua tendência, o psiquismo nesse instante não é suficientemente ágil, não é 

suficientemente estruturado para lidar com o iminente conflito.  
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Aqui ocorre o que seria o rompimento da própria liberdade onde a criança vai em direção 

ao social, se eximindo da esfera familiar por não haver satisfação das necessidades. Neste 

momento se instaura a tendência anti-social em nível macro, que implica na esperança de que 

alguém possa auxiliar nas demandas solicitadas. As barreiras “geográficas” são rompidas e o 

sujeito atravessa os limites de sua autonomia, isto é percebido quando se está no espaço de 

outrem. A ruptura de sua liberdade se dá no exato momento quando inflige as fronteiras que o 

impede de invadir outras regiões, que não as próprias. 

A tendência anti-social implica um ato de esperança, este apenas ocorre quando o sujeito 

rompe com os limites de sua liberdade. Mas o que vem a ser o rompimento dos limites da 

liberdade? Afinal o que é a liberdade? A liberdade se identifica como sendo, a responsabilidade 

que nós temos com tudo aquilo, que nos comprometemos de modo voluntário e involuntário 

(SARTRE, 1979). O sujeito é constituído num determinado ambiente que lhe fornece os 

substratos que lhe são necessários para que o mesmo possa desenvolver suas habilidades e 

capacidades, cada organismo tem as suas necessidades que devem ser supridas, se o ambiente 

cumprir com tal função, o mesmo é suficientemente bom, e caso isto não ocorra, não é suficiente 

(WINNICOTT, 1983). O organismo desenvolve esquemas mentais que corresponde ao seu 

ambiente, e o resultado disso (personalidade) irá derivar do modo pelo qual emite a sua resposta. 

Essa relação não é determinística, o ambiente não determina o sujeito e o sujeito não determina o 

ambiente, não obstante existe um corte, que seria o resultado dessa equação que irá produzir os 

efeitos que não podem ser previsto com máxima precisão, mas que há possibilidade de se chegar 

a uma previsibilidade de acordo com as variáveis quando analisadas. Se o sujeito consegue 

sobrepor-se ao seu ambiente como uma resposta a este, adquire a habilidade de manipulação das 

determinantes, e seja quais forem as condições com sua capacidade de resiliência altamente 

desenvolvida por conta deste salto epistemológico sobre a sua condição e o meio, altera o 

ambiente e utiliza este a seu favor. Por outro lado, se o ambiente for um determinante 

preponderante sobre o indivíduo, e não for desenvolvida a habilidade de responder ao meio, além 

de uma reação reflexa o sujeito torna-se determinado. Quando o indivíduo responde ao ambiente 

tem de se considerar duas formas de resposta incluídas numa reação. Uma resposta seria de teor 

quantitativo, que nada mais é do que uma resposta psiconeurofisiológica, que tem sua origem no 

próprio processo de relação entre sujeito e meio, seria o aspecto reflexo do estímulo, e portanto o 

sujeito apenas reage, por que o seu ambiente o moldurou não podendo ir além. No entanto, existe 

uma segunda resposta de teor qualitativo, que ocorre em consonância a resposta quantitativa, que 

seria o processo de reflexão sobre a sua condição subjetiva e o seu ambiente. Nesta, o que ocorre 

na verdade, é o que sujeito passa a ter consciência dos processos inconscientes que o 

determinam, não só a nível subjetivo (família), mas também objetivo (estruturas sociais e 

materiais). Esses dois aspectos estão incluídos na reação ao meio, o que irá determinar se o 

sujeito será determinado pelo ambiente ou não, ou irá utilizar o meio a seu favor, será o 
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desenvolvimento dessas repostas, se o sujeito possuir apenas a resposta quantitativa, isto denota 

uma inconsciência dos processos subjetivos e objetivos que o determina, caso haja na reação 

ambos, o indivíduo passa a ter consciência (intuitiva) sobre a sua condição, e isto permite uma 

manipulação da realidade seja ela qual for, mas Isto é variável de organismo para organismo. 

Winnicott (2005) afirma que na tendência anti-social houve um verdadeiro 

desapossamento, a criança perdeu algo positivo em sua experiência e que lhe foi sentido como 

uma retirada, tal sentimento estende-se por um período maior do que aquele em que a criança 

pode manter viva a lembrança da experiência, não havendo o suporte mnemônico o indivíduo se 

dirige em busca do objeto que lhe falta, cito: 

 

A criança anti-social está procurando de um modo ou de outro, violenta ou 

brandamente, levar o mundo a reconhecer sua dívida para com ela, está 

tentando fazer com que o mundo reconstitua o quadro de referência que se 

desmantelou. Na raiz da tendência anti-social está a privação” (p. 174).  

 

O ASPECTO ECONÔMICO E A SUA NÃO DETERMINAÇÃO NO ATO 

INFRACIONAL. 

 

Segundo o senso do IBGE de 2010 (2017) no Brasil contam 34.157.633 pessoas da faixa 

etária dos 10 aos 17 anos e de acordo com a Secretária dos Direitos Humanos de 2010 (2012) o 

número de internos cumprindo a medida socioeducativa era de 17.703 adolescentes, o que perfaz 

em torno de 0,05% do total de adolescentes no Brasil. 

Já nos Estados Unidos, segundo Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention 

(2017) em 2010 o índice de prisão juvenil contava com 4.856.700 adolescentes dentro de uma 

população de 10-19 anos de 46.664.169 indivíduos de acordo com os dados estatísticos de 

American Fact Finder (2017), perfazendo assim um total de 10% de todos os adolescentes do 

país. 

O intuito da utilização desses dados é para discordar da tese de que o ato infracional é 

estritamente um fenômeno que ocorre por conta de fatores econômicos. Como entender uma 

população como o Brasil que tem uma distribuição econômica desigual, mas que o índice de 

adolescentes que cumprem medida socioeducativa é 200 vezes menor do que um país da América 

do Norte, que tem a melhor distribuição de renda do mundo e que é considerado o centro do 

capitalismo? Se a causa do ato ilícito se restringe apenas ao espectro monetário teria que ocorrer 
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o inverso, era o Brasil que teria de ter quase 5 milhões de adolescentes cumprindo medida penal e 

não o contrário, vejamos: 

  

Nos Estados Unidos, o ganho médio por hora trabalhada é de US$ 23,73. 

Levando em conta que a média de horas trabalhadas por semana é de 34,5 

horas, temos que num mês de trabalho os norte-americanos têm um salário 

médio de US$ 3.274,74. Esse valor em reais equivale a R$ 6.680,47 por 

mês. Já no Brasil, o IBGE mostra que o salário médio é de R$ 1.768,20 

para os trabalhadores da indústria, setor de atividade que melhor paga em 

nosso país.1 

 

Essa informação é importante, pois mesmo havendo uma má distribuição de renda no 

Brasil, isso não se torna impedimento para a contenção da incidência do ato infracional. 

Enquanto que na América do Norte, mesmo havendo uma grande produção de riqueza e os 

indivíduos chegando a ganhar o equivalente a 6500 reais por mês, o número de infração aumenta 

exponencialmente, provando que a ideia predominante do fator econômico e das condições 

insalubres não é um determinante geral, muito menos uma lei universal. A questão que se deve 

colocar é, por que um indivíduo que tem um pai e uma mãe que ganha em média 4500 reais por 

mês, totalizando uma somatória de 9000 em 30 dias cometeria um furto?  

O mais comum na literatura da Psicologia Social Brasileira é delegar o ato criminoso às 

condições de insalubridade e consequentemente, à satisfação das necessidades básicas, mas se 

fosse isso, como entender 5 milhões de habitantes de um país extremamente rico executar o ato e 

por outro lado, um país desigual ter apenas 18 mil pessoas? É importante salientar que existe 

alguns dados que corrobora ideia de que a camada mais pobre não é prioridade quando o assunto 

é criminalidade, segue: 

 

                                                 
1 Curiosidades. Qual o salário médio de um trabalhador nos estados unidos. Disponível em: < 

http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/qual-o-salario-medio-de-um-trabalhador-nos-estados-unidos.html>. Acesso em: 

13, de Março, de 2017. 
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Em São Paulo, 31% dos adolescentes internados na Fundação Casa (antiga 

Febem) são de classe média ou alta. Embora em Belo Horizonte não exista 

um dado socioeconômico referente aos menores do Centro Integrado de 

Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA-BH), 

pesquisadores e juízes de Minas afirmam que o cenário da criminalidade 

entre os internos não é exclusividade da camada mais pobre da população.2 

 

Um outro dado recente indica o mesmo fenômeno: 

 

Um levantamento divulgado nesta terça-feira (12) pela Fundação Casa, em 

Campinas (SP), aponta melhorias nos indicadores do perfil socioeconômico 

de adolescentes infratores levados para as unidades da cidade durante nos 

últimos três anos. De acordo com a instituição, houve aumento na 

quantidade de internos cujas famílias têm casa própria, ou que recebem 

remuneração superior a três salários mínimos. 

Entre os 277 jovens que cumprem medidas socioeducativas na cidade, 

segundo o relatório, 80% são de famílias que têm moradia própria. Além 

disso, 50% deles vivem com remuneração superior a R$ 2 mil. Em 2011, 

60% dos jovens infratores moravam em imóveis adquiridos pelas famílias, 

enquanto que 32% dos jovens são de famílias que recebiam mais de três 

salários mínimos. De acordo com o estudo, 20% dos adolescentes 

internados estudam no ensino médio, enquanto que 72% estão no segundo 

ciclo do ensino fundamental e os outros 8% estão no primeiro ciclo.3 

 

Nessa via podemos apontar para o caráter multidimensional do ato infracional e que o 

posicionamento incisivo sobre o determinismo materialista é insustentável, não sendo passível de 

generalização. Não obstante, é importante fazermos uma coleta de dados por uma vertente 

negativa, primeiro demonstramos os dados empíricos/quantitativos e por sua vez, fizemos uma 

correlação com outro país, que no caso continha um extrato socioeconômico inverso e que, ao 

mesmo tempo nos possibilitou a investigação da condição juvenil nesta mesma sociedade. 

                                                 
2 (TEIXEIRA, T. Droga Leva Classe Média ao Crime, 2010. Disponível em: 

<http://www.otempo.com.br/cidades/droga-leva-classe-m%C3%A9dia-ao-crime-1.249116). 
3 (G1. Estudo da Fundação Casa indica mudança no perfil familiar de internos. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2013/11/estudo-da-fundacao-casa-indica-mudanca-no-perfil-

familiar-de-internos.html>. 
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Me proponho nesse momento fornecer material que comprove a ideia de que, mesmo que 

não haja substrato material e até mesmo estrutura familiar adequada, ainda sim, esses dois fatores 

não são determinantes gerais de que o indivíduo poderá cometer o ato ilegal, nesse sentido posso 

comprovar por meio "daquilo que não acontece" a falácia do argumento de que a privação 

daqueles dois componentes produz necessariamente o infrator. O que não quer dizer que não 

ocorra, mas sim que pode ocorrer ou não. 

Poderíamos começar com o exemplo de Cícero que ficou órfão de pai muito cedo, em 

específico, aos 2 anos de idade. Sua mãe nessa fase aderiu um distúrbio psicológico não podendo 

fornecer o substrato material e psicológico, no entanto, conseguiu desenvolver os seus potenciais 

mesmo estando em área de risco tornando-se recentemente médico aos 30 anos, é importante 

ressaltar que desde do início de sua vida perambulava e morava na rua em meio aos destroços 

onde encontra livros e fazia desses uma ferramenta a seu favor. O seu senso de moralidade esteve 

intacto, o desenvolvimento do seu psiquismo se produziu de maneira exemplar. 4 

O Marivaldo tem uma história semelhante, dentro de uma pobreza extrema e que parece ter 

passado por circunstancias psicológicas que o levaram até a rua, conseguiu após algum tempo 

superar tal limitação, tornando-se funcionário público e citando dois colegas que passaram pela 

mesma condição e tornaram-se médico e engenheiro. 5 

O Engenheiro e Eletricista Sérgio viveu por um bom tempo vendendo papelão, após algum 

tempo conseguiu se formar tendo dois diplomas6. Já a história de Hercília é interessante de um 

ponto de vista psicológico, uma mulher que foi privada de estudar pelo pai que não a deixava de 

modo voluntário e consciente, e que além disso produzia nela uma espécie de agressão verbal que 

poderia ter ocasionado traumas, mas que, por mais incrível que pareça teve um efeito reverso, 

motivando-a, ainda mais ao estudo. 7 

Com toda essas histórias pretende-se demonstrar que o fator econômico não é determinante, 

nem mesmo o fator psicológico adicionado ao primeiro. O que pretende-se dizer é que o 

fenômeno do ato infracional vem sendo tratado pela Psicologia numa perspectiva unilateral, 

generalizando casos singulares e tomando a parte como se fosse o todo. Quando na verdade o 

fenômeno se mostra de extrema complexidade devendo ser tratado de modo que corresponda a 

                                                 
4 Linolica. Cícero, uma história de superação. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=AmV33VIiPUE&t=29s>. Acesso em: 13, de Março, de 2017. 
5 Marcos Crecchi. Globo Repórter Parte 4. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zq5fXpUCZ3Y>. 

Acesso em: 13, de Março, de 2017.  
6 Marcos Crecchi. Globo Repórter Parte 5. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=T5K7mbhQTwg>. 

Acesso em: 13, de Março, de 2017. 
7 Diário Revista. Com livros achados no lixo, catadora passa em vestibular no ES. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=wdLFn2tHtcE>. Acesso em: 13, de Março, de 2017. 
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suas características e qualidades, não negligenciando aspectos fundamentais e até mesmo 

estruturante do próprio comportamento antissocial.  

É importante entender que os adolescentes que se encontram em medida de privação de 

liberdade, não se encontram pelas mesmas motivações. A Psicologia tem uma tendência mais 

política do que científica, em tratar a questão de modo reducionista e parcial. A investigação dos 

dados empíricos é necessária, como em toda disciplina que toma para si o nome de "ciência". Os 

estudos quantitativos, mas também os quantitativos-qualitativos, isto é, o levantamento da 

experiência pessoal (qualidade) do interno em nível estatístico é uma maneira de entender as 

diversas composições do ato criminoso, esse aspecto será analisado numa parte posterior n'onde 

farei sugestões derivadas desse próprio estudo, que permite vislumbrar possibilidades de se 

chegar ao que propriamente vem a ser essas práticas juvenis. 

 

NÍVEIS DE INTENSIDADE TRANSICIONAL. 

 

Os fenômenos transicionais são processos psicológicos que permitem com que o indivíduo 

possa fazer uma conexão temporal entre o passado e presente. Em concomitância ocorre a criação 

de um mundo interno sem o qual seria impossível fazer tal nexo, isto se faz por meio de objetos 

de transição que é na verdade o que possibilita o encaixe entre os elementos temporais tendo 

como consequência a lógica cronológica. O objeto transicional se refere a dois componentes, o 

objeto de transição (representação mental do objeto físico) e objeto físico (objetivação da 

representação mental). O objeto transicional a nível antropológico é semelhante a objetos 

ritualísticos que produzem algum efeito mágico, mas a nível psicológico a sua função é de 

vinculação diacrônica (horizontal) e sincrônica (vertical). Podemos explicar no seguinte sentido, 

a criação de um mundo interno está estritamente correlacionada a um passado ou uma história, 

por sua vez, a segurança proveniente do objeto transicional que viabiliza a superação da privação 

só pode ser constituída no sentido da correlação entre o passado e o presente. Portanto a função 

do objeto transicional tem essas duas esferas de vinculação que é diacrônica e sincrônica, não 

obstante deve ser digno de nota de que existem exceções, pois o comum é que o objeto físico 

ganhe significância por meio de uma boa representação que nem colocado por Winnicott “É 

preciso que exista alguém que esse objeto represente ou simbolize, o que significa que a condição 

dessas crianças não pode ser curada simplesmente dando-lhes um novo objeto” (2005, p. 211). O 

objeto por si só e desprovido de simbolismo não tem valor de significância, a exceção ocorre por 

que o objeto confere segurança ao indivíduo por meio de uma representação mental constituída 

ao decorrer de sua história subjetiva, mas que se materializa num objeto físico, mas é factível que 

alguns sujeitos aderem a um objeto transicional sem a necessidade de um objeto físico, como 
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também sem a necessidade de que o ambiente externo promova uma formalização de seu objeto 

transicional, isto é, o que ocorre na verdade é uma auto-transicionalização. Ao invés do 

ambiente conferir significado aos objetos internos é o próprio indivíduo que os produz, o que a 

psicologia denomina de “objeto bom” não é criado por fatores endógenos seja na sua ausência ou 

aparência negativa, no primeiro caso por não haver e no segundo como uma reação a este, esse 

objeto é derivado de um campo diferente das relações exteriores por não fazer uma linha de 

participação com eles, o que nos remete a alguns questionamentos, como: Da onde deriva a auto-

transicionalizaçao?  

A auto-transicionalização se caracteriza por não necessitar de elementos exteriores que 

confiram simbolismo ao objeto transicional, como também pela capacidade de não haver a 

necessidade da existência de um objeto físico que materialize a representação mental do objeto 

de transição. Nessa situação o que vemos é que o objeto transicional prescinde do elemento físico 

para a sua constituição, mas como pode ocorrer tal processo sem a necessidade do ambiente 

exterior? A questão com uma maior precisão poderia ser colocada: Se o objeto transicional é 

constituído por meio de uma representação mental que é objetivada num objeto físico, que por 

sua vez, só se produz na relação com o meio e que tem como função fazer com que a criança 

“[...] seja capaz de suportar frustrações e privações, e a apresentação de situações novas” 

(WINNICOTT, 2005, p. 212). O que ocorre no caso das crianças que estando em situações onde 

não há a produção de “objeto bom” desde do início da sua vida e muito menos uma relação com 

o seu meio que poderia se supor suficiente, e ainda conseguem desenvolver um objeto 

transicional mesmo nunca tendo havido estímulos para a produção do mesmo ocorrendo aquilo 

que foi denominado de auto-transicionalização? Como produzir algo que nunca se teve? Como 

produzir um objeto transicional sem estar numa experiência fenomênica? 

O que se pôde identificar é que existem níveis de intensidade transicional, a auto-

transicionalização é um desses níveis que até o momento se supõe ser o mais elevado em sentido 

psicológico por não requerer suficiência material e psicológica-familiar, mas por se autoproduzir 

não como sendo uma reação ao ambiente, mas sim como uma espontaneidade do organismo, aqui 

se detecta dentro da auto-transicionalização, uma que se autoproduz por meio da formação 

reativa no sentido de ser uma reação ao ambiente estressor e a outra como um processo 

espontâneo do próprio organismo como superação do próprio organismo e não como 

sobrepujamento do meio. Um deles é dotado de impulsos destrutivos originados do inconsciente, 

mas que são canalizados para a ação motora da destruição, e o outro é dotado de impulsos 

construtivos que do mesmo modo estão inconscientes, mas que são canalizados para ação motora 

da construção. A diferença entre ambos é de direcionamento desses elementos, levando em 

consideração que no inconsciente existe uma consciência que se denomina de “intuição” que é na 

verdade uma “percepção sem razão”, o indivíduo que manifesta os impulsos destrutivos compete 
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com o seu meio numa luta incessante de libertação desses próprios impulsos, que tem como alvo 

o ambiente. Já no caso dos impulsos construtivos a luta não é contra o ambiente, mas contra a 

subjetividade, não deve-se negar a carga de elementos agressivo nesse, não obstante é construtivo 

pelo fato de que a direção da agressividade não é direcionada para o meio o que no caso 

produziria destruição, mas é direcionada para o próprio sujeito, e como a autodestruição não é 

possível por conta do princípio de preservação essa agressividade constrói o própria 

subjetividade, seria uma agressividade-construtiva nesse sentido a luta é contra a própria 

individualidade, e é esse fator que permite a não destruição do sujeito e a reversão da destruição 

em construção, por não estar direcionado ao externo, mas sim ao interno. As informações 

coletadas pelo indivíduo destrutivo não são filtrados pelo ego que seria o mecanismo de 

regulação, e no caso do indivíduo construtivo o mesmo consegue ter uma filtração dos elementos 

coletados e isto ocorre pelo ego, que se localiza no inconsciente que poderia ser denominado de 

intuição. A intuição no indivíduo destrutivo não é percebida, por que a sua operação mental se 

produz com base na ação e reação, a intuição só pode ser percebida se existir a instância do Ego, 

quando os conteúdos inconscientes solapa tal instância a intuição não emerge, já que está é um 

microelemento da função egoica que se localiza no inconsciente e que só pode ser reconhecida 

por propriedades similares. A intuição é a percepção consciente sem razão de que algo “deve 

ser”, mas sem haver explicações o do por que “deve ser”. O indivíduo construtivo compreende o 

do por que as coisas “devem ser”, enquanto que o destrutivo apenas reage ao ambiente não 

havendo filtração de seus componentes. O objeto transicional é uma ponte entre o subjetivo e 

objetivo, com características saudáveis (WINNICOTT, 2005). 

 

RESULTADOS 

 

O principal resultado obtido foi a visualização de um fenômeno denominado 

sobredeterminação das realidades que será exposto de maneira parcial neste primeiro exame, até 

por que a investigação ainda não esta finalizada não podendo ser entendido em sua completude 

esse fato. Além disso, por uma questão de predileção irá se olvidar algumas variantes do 

fenômeno por não ter ainda em mãos os dados que corroborem a colocação, portanto irei apenas 

explicar algumas propriedades, não me estendo em uma explicitação sistemática, pois não é 

possível expor a total coerência do objeto mesmo sendo em sua parcialidade, por que "o todo 

altera a parte, e a parte o todo", nesse sentido explicar uma fração desse objeto com fins à 

sistematicidade (como se fosse totalidade) é inválido, pois a incompletude considerada como 

total poderia induzir ao erro na explicação da parte. Via de regra a parte só pode ser 

compreendida dentro da totalidade, quando o fenômeno em sua completude e complexidade for 

apreendido, sendo assim passível de reprodução. O fragmento de um objeto não existe na 
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independência, muito menos per si. Existe uma relação dos elementos com outros elementos que 

só pode ser entendidas dentro da própria relação, isto é, dentro da própria totalidade, em outras 

palavras - só podemos fragmentar a realidade e entender cada unidade por meio da totalidade -. 

Portanto, devo antes compreender a totalidade, caso queira apreender as suas partes. O que irei 

expor, não é (até o momento) a compreensão das partes dentro da totalidade, pois ainda é 

desconhecida, mas sim o entendimento das partes dentro daquilo que é a semi-totalidade, e o que 

presume-se ser a totalidade, é o adolescente biopsicossocial em sociedades diferentes, e em 

condições diferentes, por meio desse gráfico senoide é possível constatar a estrutura, melhor 

dizendo, por meio das variantes é possível encontrar a invariável. Considero semi-totalidade 

aquilo que tenho de conhecimento parcial (dados empíricos parciais em relação a inferência 

racional totalizante) sobre um fenômeno, mas que me permite através do movimento da razão 

fazer inferências, além da empiria, e que me levam a totalidade abstrata, que apenas sairá da 

condição de semi-totalidade (totalidade abstrata) para totalidade quando a representação total 

corresponder ao fato em sua completude. Quando tivermos os dados empíricos que corresponda a 

inferência racional da totalidade abstrata (semi-totalidade - aquilo que presumo ser a totalidade 

em meus pensamentos) teremos a totalidade. Explicado isto, é importante compreender que não 

temos até o momento todos os dados que corroborem a totalidade abstrata, mas por ter esta 

última, que é derivada dos materiais até então coletados, é possível saber por onde devemos ir, 

para chegar até ela. O movimento do pensamento trabalha nesse sentido, da extração de 

informações da matéria, e de inferências que vão além do empírico e que permite o pesquisador 

ir em direção daquilo que presume ser a totalidade, e que só poderá ser verificado no final de sua 

pesquisa, se é ou não. Com esse esclarecimento posso expor as partes sem presunção definitiva 

de entende-las, até por que não tenho conhecimento sobre elas dentro da completude 

(representação e fato) e que só será possível no final deste trabalho. Me cabe portanto apenas 

fazer apontamentos aproximativos do que vem a ser as propriedades desse fenômeno, com pouca 

sistematicidade e com similitude empírica, corroborando a representação mental por meio dos 

fatos. Feito esta elucidação, seguirei. 

 

DISCUSSÃO 

 

A sobredeterminação das realidades é um fenômeno que pode ser observado por meio das 

categorias da Totalidade (1988) e Complexidade (2007), por intermédio da primeira é possível, 

por conta de seu potencial analítico que ao invés de visualizar o objeto em nano partículas, o 

compreende primeiro em sua totalidade, para depois fragmentá-lo e assim entender a 

funcionalidade da unidade dentro do conjunto e isoladamente. Já a segunda categoria, faz com 

que o pesquisador entenda de imediato, que os objetos não são passíveis de reducionismo 
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unilateral, ora fator psicológico, ora econômico. Isto ocorre pelo fato de que o pesquisador tem a 

tendência de generalizar "a parte, como sendo o todo", quando na verdade, a parte só pode ser 

compreendida dentro do todo, e fora deste, é impossível de compreender sua dinâmica na 

independência, quando não se sabe, qual é a sua dinâmica relacional com outros objetos. A 

Psicologia Social vigente de matriz Sócio-Histórica compreende em sua amplitude o ato 

infracional como sendo de origem econômica "das condições materiais": 

 

Tendo em vista que os mais de dez mil adolescentes privados de 

liberdade, no Brasil, são na maioria oriundos das camadas pobres da 

população, percebem-se os processos de exclusão social como um fator 

de vulnerabilidade para o cometimento e pela responsabilização por atos 

infracionais (CASTRO, 2006, p. 74).  

 

Não se pretende alegar que isto seja falso, mas é falso quando se generaliza dizendo que a 

origem de todo ato humano se dá por conta das estruturas econômicas. Por outro lado, 

abordagens da Psicologia Profunda das derivadas de Winnicott (2005) e que constantemente é 

criticada pela primeira perspectiva revela que a delinquência é fruto de uma falta sentida pelo 

adolescente em sua infância, e que o induz ao ato anti-social. O que não é falso e sim verdadeiro, 

mas torna-se falso quando generalizado de modo precipitado. O debate torna-se acirrado, os 

primeiros dizem que a Psicologia Profunda é naturalista por que se fala do "desejo" ou da "falta" 

e por sua vez, a crítica direcionada as abordagens sociais, é por que o homem nada mais é do que 

uma folha em branco que se imprime as impressões ambientais, portanto é passivo não tendo 

liberdade de escolha. Essa ideia é afirmada por Erich Fromm (1949) que a sete décadas, nos 

revelou os percalços da Psicologia Sócio-Histórica: 
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Pensadores autoritários supuseram, para sua conveniência, a existência 

de uma natureza humana, por hipótese fixa e imutável. Essa suposição 

serviu para provar que seus sistemas éticos e instituições sociais eram 

necessários e imutáveis, sendo erigidos sobre alegada natureza do 

homem. No entanto, o que eles consideram ser a natureza do homem era 

um reflexo de suas normas - e interesses - e não o resultado de uma 

investigação objetiva. Foi compreensível, portanto, que os progressistas 

recebessem prazerosamente as conclusões da Antropologia e da 

Psicologia, que, pelo contrário, pareciam estabelecer a maleabilidade 

infinita da natureza humana. Pois essa maleabilidade significa que as 

normas e instituições - antes a causa suposta da natureza do homem do 

que o seu efeito - podiam também ser maleáveis. Porém, ao contrapor a 

suposição errônea de que certas configurações culturais são a expressão 

de uma natureza fixa e eterna, os adeptos da teoria da maleabilidade 

infinita da natureza humana chegaram a uma posição igualmente 

insustentável. Antes de mais nada, a concepção dessa maleabilidade 

infinita facilmente leva a conclusões que são tão insatisfatórias quanto a 

de uma natureza humana fixa e imutável. Se o homem fosse infinitamente 

maleável, então é que, de fato, as normas e instituições desfavoráveis ao 

bem-estar humano teriam uma probabilidade de moldar o homem para 

sempre em seus padrões sem a possibilidade de que forças intrínsecas da 

natureza dele fossem mobilizadas e tendessem a modificar tais padrões. 

O homem seria então unicamente um joguete das combinações sociais e 

não - conforme a História provou ser - um agente cujas propriedades 

intrínsecas reagem vigorosamente contra a pressão poderosa dos 

padrões sociais e culturais desfavoráveis: Com efeito, se o homem não 

fosse mais que o reflexo de padrões culturais, nenhuma ordem social 

poderia ser criticada ou julgada sob o ponto de vista do bem-estar dele, 

visto como não haveria uma concepção de "homem" (p. 28-29). 

 

O binômio natureza e sociedade em contraposição é insustentável, mas é mister fazer-se 

uma crítica e expor o atraso da Psicologia Social principalmente de matriz Sócio-Histórica por 

meio da principal expoente dessa perspectiva no Brasil. É quase impossível a um aluno de 

graduação que se comprometa a entender o comportamento humano nas interações sociais, não 

ter lido o famoso livro A Psicologia Sócio-Histórica (2001) de autoria de Ana Mercês Bahia 

Bock, considerado um clássico e inclusive ciência. Irei direto ao ponto sem delongas, Ana Bock é 
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a principal expoente da Psicologia Social no Brasil, influenciou e influencia a maior partes dos 

professores universitários que discursam sobre Políticas Públicas e Psicologia Sócio-Histórica, 

afirmações como: 

 

O fenômeno psicológico não pertence mais à natureza humana. O 

homem, ao construir a cultura e a sociedade, se libertou de sua 

“natureza”, ultrapassando seus limites e características. O fenômeno 

psicológico como registro, no homem, de sua relação com o mundo, na 

medida em que este mundo é social e cultural, passa a se caracterizar 

por esta condição. Assim, o fenômeno psicológico não preexiste no 

homem. Se desenvolve conforme o homem se insere na sociedade, nas 

relações e na cultura. Ali estão as possibilidade do homem se tornar 

humano. A humanidade do homem está na cultura, nas relações sociais e 

nas formas de produção da vida. É lá que o homem vai buscar os 

elementos para sua constituição (BOCK, 2004, p. 9). 

 

Não existe natureza humana, o homem é desprovido de personalidade e individualidade, ele 

é apenas um dado cultural. Vejamos esta outra ideia: 

 

Pensar desta forma a subjetividade nos coloca em uma outra relação 

com o mundo social. Passamos a perceber a necessidade de nos 

posicionarmos sobre qual homem e qual sociedade queremos estimular. 

Isto porque, passamos a pensar que o mundo psicológico não está pronto 

e nem mesmo tem direção para seu desenvolvimento dada naturalmente. 

Nossas intervenções profissionais são portanto direcionamentos. Qual 

mundo queremos estimular? Qual sociedade? Qual subjetividade? Qual 

homem? (BOCK, 2004, p. 10). 

 

De acordo com esta abordagem, podemos nos modificar de modo infinito, ou ter a 

maleabilidade infinita como colocada por Fromm (1949). A ideia de que não existe nada além da 

cultura é corroborada pela autora, por meio de Leontiev: 
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É Vigotski em seu texto “Internalização das funções psicológicas 

superiores” (1994) que vai apresentar o desenvolvimento destas 

capacidades, a partir da combinação entre o uso do instrumento (de 

trabalho) e do signo (atividade psicológica). Essa combinação vai 

permitir que o homem vá além do imediato, por meio de uma 

reconstrução interna de uma operação externa. Vigotski chamou a esse 

processo de internalização. Segundo o autor: “A internalização das 

atividades socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas 

constitui o aspecto característico da psicologia humana; é a base do 

salto quantitativo da psicologia animal para a psicologia humana” 

(Vigotski, 1994, p. 76 apud BOCK, 2004, p. 28). 

 

E: 

 

É Leontiev que traz então a explicação que se esperava: se o homem se 

libertou de suas limitações biológicas e criou o humano, como essas 

características passam de geração a geração se elas não podem fixar-se 

na herança genética? “Foi sob uma forma absolutamente particular, 

forma que só aparece com a sociedade humana: a dos fenômenos 

externos da cultura material e intelectual” (Leontiev, 1978, p. 265 apud 

BOCK, 2004, p. 28). 

 

Portanto, o homem produz cultura e a objetiva na realidade por meio de suas instituições e 

quando o sujeito adentra na sociedade torna-se humano por que existe uma cultura. Mas não 

existe nenhuma predisposição genética ou "humana" para apreensão desses fenômenos, basta 

existir cultura, para existir humano. Não é necessário muitos argumentos para descaracterizar tal 

perspectiva coloca-se Piaget (1976) em confrontação a isto e entenderemos a constituição 

psicológica do indivíduo. No próprio Piaget é colocada a ideia de limitações hereditárias, além 

disso aconselha-se também as ideias de Morin (1973), que nos traz os estudos da primatologia, 

da sociobiologia e da etologia. Se é incompreensível Piaget para a Psicologia Sócio-Histórica 

algo tão elementar e básico, não ofertaremos Edgar Morin. 

Como dito antes não irei fazer explanações demoradas de cada tópico, mas apenas 

apontamentos. Esse apontamento sobre a Psicologia Social no Brasil é importante, para 

entendermos que Ana Bock é a principal expoente com 376 citações de A Psicologia Sócio-

Histórica (2001) onde expõe as teses, sobre a maleabilidade infinita, a não existência da 
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natureza, a economia como determinante fundamental do ser humano, o homem como fruto de 

seu ambiente e mero recipiente de informações, em suma, o homem sem liberdade, mero 

resultado do meio, sendo impotente e passivo. O Brasil teve essa tradição e ainda tem, e persistirá 

por muito tempo, por conta de aspectos psicológicos envolvidos no desenvolvimento das ciências 

humanas: 

 

Em resumo, por muitos anos, a falta de testes psicométricos adaptados à 

população dificultou o desenvolvimento de pesquisas e distanciou os 

psicólogos brasileiros da psicometria. Por outro lado, as questões 

sociopolíticas relacionadas à existência ou não de diferenças individuais 

dificultavam aceitação de fatores biológicos determinantes da 

inteligência. Hoje, diversos trabalhos sugerem o papel da genética para 

o desenvolvimento da inteligência. Estudos recentes com equipamentos 

de ressonância magnética funcional já mostram que pessoas inteligentes 

possivelmente utilizam menos energia e seus cérebros respondem mais 

rápido que pessoas menos inteligentes (Gottfredson, 1999 apud 

ANDRADE, 2004, p. 74). 

 

O que se exprime disso são questões sociopolíticas e associa-se a ideia de Fromm (1949) 

quando dizia, se no passado a natureza humana era fixa para atender interesses de grupos sociais, 

hoje a natureza humana é mobilidade infinita atendendo interesses dos "transformadores". O que 

ocorria no passado ocorre hoje, a Psicologia Sócio-Histórica atende a interesses de grupos, mas 

por meio da ideia de "transformação ilimitada". Isto por que ainda não destaquei a influencia 

dessa abordagem no Brasil, e não é pelo fato de ser ciência por que como demonstrado não 

atende aos critérios científicos, à guisa de dúvida sobre argumentações apresentadas basta ler O 

Paradigma Perdido: A Natureza Humana (1973) de Morin. A hegemonia se dá pelo fato de que 

a autora foi Presidente do Conselho Federal de Psicologia, o aspecto político de sua candidatura 

permeou a Ciência Psicológica, e aquilo que a mesma alegava ser Ciência influenciou de modo 

totalizante (dada a sua autoridade) a Psicologia Social Brasileira e os Psicólogos Sociais, que 

passaram a seguir um dogma religioso o alastrando pelas universidades desde do Bacharelado a 

Pós Graduação, e esqueceram de uma única coisa, A Ciência, o fim último de todo almirante que 

busca a verdade, nada mais, nada menos do que a verdade por si mesma. 

Feita esta varredura, pretendo expor o mínimo sobre o que seria a sobredeterminação das 

realidades. Essa hipótese é alternativa as abordagens que pretendem reduzir o ser humano ao 

aspecto econômico ou ao Homo Economicus com um determinismo materialista mecanicista que 
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Hobsbawn (2013) irá denominar de "marxismo vulgar" que nada mais é do que as abordagens 

semelhantes a Sócio-Histórica (Ana Bock). Na outra chave temos o Homo Psychologicus que não 

é determinado por fatores externos, mas apenas por endógenos. 

Essa possibilidade teórica incorpora essas duas perspectivas, compreendendo-as como 

sendo componentes fragmentários de um fenômeno único, não descarta a descoberta de que o 

homem é determinado por fatores econômicos e psicológicos, mas consegue provar que 

unitariamente sendo apenas econômico ou psicológico não se chega a realidade, a não ser sobre 

aquilo que as próprias concepções propõem já de início, o homem é a sua condição material ou, 

o homem é a sua individualidade, o que não quer dizer nada, pois as evidencias alertam para um 

fenômeno de alta complexidade e que só será possível entende-lo de um parâmetro não 

relativista, isto é, por meio da totalidade. 

No cotidiano do indivíduo existe a possibilidade de ser determinado por fatores sócio-

materiais e por aqueles de teor psicológico. Mas a realidade de um fenômeno como o ato 

infracional, como de qualquer outro, só pode ser entendida quando se localiza ou detecta suas 

invariáveis ou estruturas. A sobredeterminação da realidade é uma maneira de identificar o que 

seria o componente psicológico e material, como também o orgânico. 

Mas o que vem a ser na verdade a sobredeterminação da realidade? Só é possível entender 

esta por meio do conceito de Ambiente de Winnicott (2005). O ambiente para Winnicott tem de 

ser Suficientemente Bom para que o indivíduo possa se desenvolver de modo saudável, tal 

processo ocorre quando o meio permite com que a criança se desenvolva sem nenhuma espécie 

de irritação ou constrangimento. No início da vida a progenitora é considerada o principal 

ambiente, tendo o encargo de satisfazer as necessidades mais prementes do lactente. Logo 

adiante teremos alguns processos produzidos pela mãe, que foram denominados de Holding, 

Handling e Apresentação do Objeto. Tudo isto constituí o ambiente suficientemente bom, que é 

aquele que tem a possibilidades de suportar as estruturas e os esquemas mentais do recém-

nascido. 

No entanto, existem ambientes que não são suficientemente bons8, isto é, não suprem a 

necessidade do organismo de modo imediato. Como também, é perceptível a existência de 

ambiências que promovem o substrato psicológico e material de maneira cindida. Nesse sentido o 

meio satisfaz as necessidades psíquicas do lactente, mas não material e por outro lado, pode 

satisfazer as necessidades materiais e não psicológicas, e por sua vez, tem aqueles que favorecem 

material e psicologicamente, mas o organismo possui uma deficiência congênita do próprio 

                                                 
8 No capítulo "Privação e Delinquência" exponho o que seria o Ambiente Suficiente, e faço uma discussão sobre a 

questão da Individualidade e do Geral, alegando que o conceito de Winnicott, só pode ser afirmado por meio de 

estudos generalizados, e que o Ambiente Suficiente não pode ser confirmado por meio da subjetividade, mas sim da 

objetividade empírica. 
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indivíduo.9 Por meio dessas considerações e da análise dos dados empíricos percebeu-se uma 

correspondência descobrindo-se alguns elementos desse fenômeno. De acordo com o que foi dito 

encontrou-se no ambiente, a Suficiência Material, a Suficiência Psicológica, a Suficiência 

Interna e a Intensidade.  

Essas estruturas dependendo do modo pelo qual se relacionam determinam o 

comportamento do indivíduo, como foi demonstrado no capítulo "Privação e Delinquência", se o 

indivíduo estiver num ambiente que tenha: 

 

Suf. Mat. Int³ + Suf. Psi. Int³ + Suf. Int. Int³ = Pleno Desenvolvimento (Pd). 

 

Por outro lado se o indivíduo se desenvolve num meio: 

 

Suf. Mat. Intº + Suf. Psi. Int° + Suf. Int. Int³ = Autossuficiência.  

 

Mas como isso é possível? Nesse caso a suficiência interna de intensidade³ consegue suprir 

as estruturas deficientes como foi demonstrado no caso do garoto que se formou em Medicina, 

mesmo não tendo um ambiente suficiente material e psicológico, por haver uma intensidade 

elevada em seu organismo conseguiu suprir por si mesmo aquilo que lhe faltava. Por outro lado 

existe um componente dessa equação, que é uma hipótese que não foi verificada, que é: 

 

Suf. Mat. Intº + Suf. Psi. Intº + Suf. Int. Int³ - Senso Moral = Autossuficiência Amoral. 

 

Nesse caso, o que ocorreu foi ausência da incorporação moral, o indivíduo é 

autossuficiente, mas ao invés de se tornar um médico, torna-se um criminoso extremamente 

competente. A diferença patente, é que um produziu o processo de superação dentro das leis 

sociais e o outro externamente à elas. Uma outra combinação que foi evidenciada, e que foi 

demonstrada: 

 

Suf. Mat. Int¹ + Suf. Psi. Int³ + Suf. Int. Int³ = Autodesenvolvimento. 

                                                 
9 No capítulo "Privação e Delinquência" demonstro por meio de fatos verificáveis, algumas combinações e o seu 

resultado.  
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Essa combinação é o caso específico de Machado de Assis e Florestan Fernandes que 

exemplifiquei, o indivíduo não tem suficiência material, mas tem uma suficiência psicológica de 

nível mediano de Intensidade ² ou ³, e sua suficiência interna é elevada, aqui ocorre a produção 

do autodesenvolvimento, uma autonomia no desenvolver de suas capacidades. 

Esse modo de pensar o ato infracional nos fornece parâmetros norteadores, e existem 

evidencias que não pôde ser coletadas nessa primeira fase do estudo, mas que serão analisadas na 

segunda parte que poderá fornecer possivelmente um panorama de algumas combinações e 

explicações para cada uma delas. Como dito no início não tive a intenção ou pretensão de fazer 

uma sistematização10, até por que não tenho compreensão por inteiro do fenômeno, o processo de 

explicitação detalhada será feita no final do estudo. Por enquanto, o que posso ressaltar é que 

esses apontamentos nos revela uma maneira de perceber o fenômeno do ato infracional que não é 

unilateral, e que será importante no processo de premeditação do ato e até mesmo na 

compreensão de determinados comportamentos incompreensíveis, de pessoas que tiveram boa 

estrutura material e psicológica familiar e se tornaram apáticas moralmente, ou de outras que não 

tiveram nenhuma das duas primeiras e se tornaram altamente voltadas para as questões sociais e 

humanas sem nenhum ressentimento ou latência de sentimentos agressivos. Portanto, a 

sobredeterminação da realidade nada mais é, do que a sobreposição de uma determinada 

estrutura sobre a outra, produzido uma determinação sobre aquilo que já estava posto, logo, a 

ambiência de suficiência psicológica familiar de intensidade³ produz uma sobreposição as 

deficiências materiais e internas sobredeterminando esta última realidade, por isto, 

sobredeterminação das realidades, por que uma se sobrepõe a outra de modo involuntário. 

 

CONCLUSÕES 

 

A etiologia dos atos infracionais é um tema complexo por que visa identificar os 

determinantes da conduta delinquente. No entanto, de acordo com o que foi analisado nessa 

investigação se coloca como viáveis análises multidisciplinares. A ideia é produzir um 

conhecimento que possa trazer à tona as variáveis e invariáveis do comportamento infrator. 

Sugere-se também a partir disso, estudos estatísticos que visem a longo alcance o fenômeno, em 

outras palavras, levantamentos massivos para que seja possível produzir generalizações. 

                                                 
10 No capítulo "Privação e Delinquência" faço uma explicitação sistematizada e lógica, comprovando essa hipótese 

alternativa. Nesse relato final não é possível fazer o mesmo, já que não há necessidade além de informar sobre os 

resultados e algumas opiniões de cunho pessoal sobre o estudo.  
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A entrevista semi-estruturada se torna uma ferramenta de grande potencial, desde de que 

possa apreender a intencionalidade do adolescente em sua ação. O estudo sociodemográfico e 

comparativo entre diversos países é imprescindível. É plausível também a classificação das 

motivações para o ato, por meio dos fatores causadores, como: fator econômico, afetivo e de 

origem interna. Como também a sua correspondente quantificação, exemplo: de 100% dos 

adolescentes, 23% cometeram o ato por conta de questões de origem interna. Essa forma de 

produzir conhecimento pode fornecer respostas à Psicologia, do mesmo modo que forneceu para 

essa investigação à identificação da Sobredeterminação da Realidade. 
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