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ATA COM PARECER DA MONOGRAFIA DE FINAL DE CURSO DE MARIANA 

FREITAS DOS ANJOS, MATRÍCULA213091068, ALUNA DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA, TITULAÇÃO BACHAREL, DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE DE VOLTA REDONDA 

 

Aos 02 dias do mês de julho de 2018, às 19 horas, apresentou-se o parecer da monografia de 

Mariana Freitas dos Anjos, intitulada “Gestão da adolescência em ato infracional a partir da 

medicalização”. Como orientadorada referida Monografia, o (a) Prof.a Dr.a Adriana Eiko 

Matsumoto registra a Banca Avaliadora e parecerista composta por:Prof.
a
 Me. Izabela de Castro 

Ferreira Saraiva e Prof.
a
 Dr.

a 
Nancy Lamenza Sholl da Silva. 

Após leitura e avaliação, as pareceristas  Nancy Lamenza Sholl da Silva e Izabela de Castro 

Ferreira Saraiva consideraram o trabalho aprovado com nota dez (10,0). Com o seguinte 

parecer: 

 PARECER Prof.a Dr.a Nancy LamenzaSholl da Silva 

O Trabalho de Conclusão de Curso realizado pela aluna Mariana Freitas dos Anjos apresenta 

todos os requisitos exigidos de forma satisfatória. O tema "Gestão da adolescência em ato 

infracional a partir da medicalização" foi desenvolvido a partir de diferentes referenciais teóricos 

complementares, na medida em que o próprio tema exige um trabalho de análise interdisciplinar 

e transdiciplinar. A análise proposta foi fundamentada a partir do referencial do Direito Penal 

Crítico, da Reforma Psiquiátrica, da produção teórica Foucaultiana a respeito da sociedade 

disciplinar e suas relações com as Instituições Totais, assim como o papel das Ciências 

Humanas, medicina e psicologia em especial, na reprodução e sustentabilidade da medicalização 

e judicialização da vida contemporânea. Contou-se também com a produção acadêmica 

especializada em dados estatísticos referentes ao perfil e condições sócio-culturais dos jovens em 

conflito com a lei no Brasil. Sua metodologia enriquece a análise na medida em que através dela 

foi possível comparar dados dos prontuários com relatos dos especialistas que trabalham 

diretamente com os jovens em conflito com a lei por meio do dispositivo do grupo terapêutico 

num CAPSi. Considero o TCC aprovado com nota 10,0 (dez). Porém, considerando as 

observações finais Gostaria de intercambiar algumas considerações e reflexões que o trabalho 

me suscitou, sem que as mesmas venham a interferir na avaliação final: 

 

 "Realizar esse trabalho foi um marco na minha formação, não só por ser a minha 

monografia, mas por proporcionar a experiência de poder conhecer, pesquisar, questionar e 

refletir sobre as medidas socioeducativas e suas nuances, a partir de um campo de pesquisa. O 

interesse pela interface entre psicologia e direito tornou-se mais vivo que nunca, assim como a 

defesa pelos direitos humanos e acesso a saúde mental. A aproximação com o tema, assim como 

a profundidade e complexidade de abordar um campo de pesquisa, foi fundamental para 

amadurecer e desenvolver esse trabalho." 
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 Acredito que o processo de construção de um trabalho acadêmico deve ser uma 

oportunidade para não ficarmos submetidos as verdades ou a dogmatismos. Escrever e ler um 

trabalho acadêmico é ser atravessado por questões, análises, informações e perguntas que 

favoreçam os deslocamentos necessários para continuar pensando e construindo o campo da 

psicologia de forma viva e comprometida com a realidade a qual somos convocados a intervir. 

 

 Dito isto, queria ressaltar dois pontos: O primeiro diz respeito a forma. Percebo que no 

decorrer do texto existe uma repetição da mesma informação, as vezes identifico a mesma 

citação ou referência. Acho que seria interessante futuramente, caso queira transformar o 

trabalho em artigo, realizar uma releitura a fim de limpar estes excessos e repetições, apesar de 

saber que os conteúdos são pertinentes ao raciocínio desenvolvido no corpo do texto. O segundo 

ponto, seria a necessidade de ao avaliar os processos de judicialização e medicalização da vida 

poder pensar-los como lógicas e normatividades que atravessam a todos, onde todos os atores 

envolvidos são agentes de dispositivos que fazem funcionar estas lógicas. Nesse sentido, acredito 

que seria interessante aprofundar as contradições apresentadas pelas narrativas dos profissionais, 

não como a aderência total e irrestrita a uma normativa, mas a difícil tarefa de construir 

estratégias de cuidado e atuação profissional que consigam romper com as normatividades 

impostas. Por exemplo, existe diferenças entre a narrativa da psicóloga e da médica.  

 

 A médica apresenta termos como: descompromissados, arrependimento, angústias 

relacionadas ao encarceramento, angústias por estarem afastado do tráfico, risco, não medicalizar 

tanto e tratar do sofrimento, "eles conseguem falar (da falta de opções) melhor do que lá dentro 

(...) vigiados todo tempo", dependência química,  questão de saúde e questão comportamental, 

"eles não estão por uma questão da lei e da justiça", vínculo, "eles não aparecem" (falta de 

continuidade). As contradições que surgem demonstram a sobreposição de paradigmas. Há um 

paradigma moral quando fala de não se arrependerem e descompromissados, há um paradigma 

psi quando fala de sofrimento e comportamento, há um paradigma médico associado a saúde e 

outro a medicalização e outro a dependência química,  há um paradigma social quando fala do 

tráfico e um paradigma da instituição total quando fala dos efeitos do confinamento. Essas 

contradições não podem ser apenas tratadas como medicalização e judicialização da vida porque 

são contradições que também revelam o que esta profissional deve ou não fazer, como fazer, o 

que tensionar, que limites reconhecer. Essas contradições falam dos processos de trabalho, 

nossos medos, nossas inseguranças, nossas limitações. Há reproduções e reforçamento de 

determinadas lógicas, mas também processos de resistência provenientes do fato de não saber o 

que um médico faz diante do tráfico, diante da violência, diante dos agentes da "polícia". Aqui 

aparece também o que é da saúde, o que é da justiça, o que é da sociedade? A médica em alguma 

medida reconhece o sofrimento, a relação disso com o confinamento, reconhece também que não 

se deve medicalizar tanto e sem vínculo. Ou seja, deveríamos explorar mais como os próprios 

profissionais são atravessados por estas normativas e o quanto as formações as vezes não 

proporcionam ferramentas para trabalhar determinadas demandas. Acredito que existam 

profissionais que já tomaram decisões ético-políticas que orientam suas profissões, mas as 

contradições também devem servir para abrir brechas, não apenas para confirmar nossas 

hipóteses. Há uma gestão dos riscos, mas temos sempre que indagar o que a médica considera 
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como risco, como ela concretiza essa gestão dos riscos. O que ela considera saúde, o que ela 

considera sofrimento, etc 

 

 A psicóloga utiliza termos, como: "eles são como qualquer adolescente que precisa de 

auxílio da gente", "eles precisam pagar pelo que fizeram, mas eles são vítimas de uma série de 

situações sociais", "não marcamos ninguém no horário deles por conta da exposição deles", 

"dependemos do DEGASE para eles virem, há muita falta", "não conseguimos manter o diálogo 

porque nunca são as mesmas pessoas", "nosso vínculo é o Marcelo", trabalho contínuo sobre o 

confinamento, encaminham meninos que querem se matar lá dentro por causa do confinamento, 

atendimentos difíceis de se fazer porque são meninos envolvidos com o tráfico, são meninos que 

se abrem pouco, você consegue acessar o real sofrimento deles muito pouco, eles acabam 

falando muito do confinamento, a gente não consegue fazer o PTS porque eles não vêm, tem 

muitos agentes (...) eles ficam na porta (...) eles ficam algemados, as vezes você conseguir parar 

para ouvir sem críticas (...) sem julgamento (...) sem olhar ele como menino bandido (...) já faz 

toda diferença para a terapêutica do menino, a gente não faz o trabalho do jeito que deveria ser 

(...) não surge quase efeito nenhum porque não tem continuidade, a médica passava um esquema 

(..) mas nunca o esquema era dado de forma correta. Observamos que a psicóloga faz uma 

relação entre os meninos do DEGASE e qualquer adolescente, esta mesma relação possibilita ela 

dizer que ouvir sem críticas e sem julgamento faz com que não olhe para ele como menino 

bandido, sendo esta posição a constituição de algum caminho terapêutico. Mas, também afirma 

que existe um silêncio sobre o real sofrimento impedido pelo tráfico e pela falta de continuidade. 

Existe também uma avaliação de que o encaminhamento está relacionado a vontade de se matar 

por causa do confinamento, mesmo que isso não esteja no prontuário, isto orienta seu trabalho. 

Há um impedimento e incômodo proporcionado pelo agente e pela algema. Há uma avaliação de 

que o que se faz tem pouco efeito e que não se faz o que deveria ser feito. A psicóloga demonstra 

contradições que indicam que em alguma medida ela pensa sobre seu trabalho e sobre as 

demandas feitas ao serviço e a psicologia. Aqui também cabe pensar: Como lidar com a lei do 

silêncio estabelecida pelo tráfico? Como acessar ao sofrimento desses adolescentes? Como 

intervir na alteração do esquema dado pela médica? São perguntas que nos remetem a 

dificuldades de ser um psicólogo ou um médico nas condições de trabalho que elas descrevem, 

nas condições sociais que os adolescentes vivem.  

 

 A que serve nossa formação? A que serve uma pesquisa? A que serve um 

questionamento? Acredito que compartilhamos a idéia de que serve para construir um 

compromisso social, uma realidade mais justa, mesmo violenta. Mas, essa utopia tem que incluir 

aos profissionais também, senão corremos o risco de colocá-los como sinônimo da 

normatividade hegemônica. Uma coisa é o instituído, a norma, a opressão. Outra coisa são os 

estabelecimentos, as ferramentas, os agentes que concretizam essas lógicas. Este processo de 

concretização está cheio de processos de ruptura, de contradições, de potencialidades. 

Ultimamente tenho vivido uma experiência curiosa. Quando escrevo um artigo, faço uma 

pesquisa, dou uma palestra, sempre fico pensando com quem estou falado, para quê estou 

falando o que falo. Isto que está sendo dito poderia ser escutado por aquele do qual estou 

falando? A médica e psicóloga poderiam ler este TCC? O que elas leriam? Elas estariam sendo 
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contempladas nestas reflexões tanto quanto foram contemplados os jovens em conflito com a lei? 

Acho que em certa medida tomou-se partido pelos jovens em conflito com a lei e talvez fosse 

mais potente tomar partido por um projeto, ética, lógica, utopia ou como diria Paulo Freire, por 

um inédito-viável. Mas, o trabalho de pensar é assim mesmo, dá trabalho. 

 

 Novamente, quero agradecer a Mariana e a Adriana por compartilharem comigo este 

momento e este processo de trabalho do pensamento que é o TCC. Mariana tem toda razão, este 

trabalho proporciona a experiência de poder conhecer, pesquisar, questionar e refletir, 

principalmente porque tornou a psicologia mais viva, a formação mais viva. 

 

Parabéns!!! 

 

PARECER Izabela de Castro Ferreira Saraiva 

 

  

 

 

 

Volta Redonda, 02 de julho de 2018. 

 

 

 

 

 

BANCA  AVALIADORA: 
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__________________________________ 

Prof.
a
 Dr.

a 
Adriana Eiko Matsumoto (Orientadora) 

 

 
Prof.

a
 Dr.

a 
Nancy LamenzaSholl da Silva 

 

 

 


