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RESUMO: Esta apresentação examina os discursos e práticas dos agentes sociais que,

utilizando as tecnologias sociais da «prevenção de condutas de risco», tentam evitar a

entrada dos jovens e adolescentes na criminalidade e nos tráficos. Ela busca descrever

duas  ações  coletivas  inovadoras  no  campo  da  prevenção  dos  problemas  sociais  na

França:  fundadas  para  realizar  um  trabalho  preventivo  com  usuários  de  substâncias

psicoativas, passaram a utilizar a experiência adquirida para se dedicarem à prevenção

de outros fenômenos sociais, como violência urbana, delinquência e criminalidade. Estas

instituições aplicam técnicas de prevenção inspiradas principalmente por dois modelos

não-excludentes:  um  que  valoriza  a  (re)subjetivação,  o  empowerment e  o

desenvolvimento da autoestima; e outro que utiliza metodologias de prevenção da área da

saúde (em especial a abordagem da harm reduction) para prevenir as condutas de risco.

Suas intervenções, no entanto, são permeadas por inúmeros paradoxos, assim como o

próprio conceito de risco. Quem é o Sujeito que se torna o público-alvo dessas iniciativas?

O que elas tentam prevenir: o risco que este Sujeito assume ao praticar estas condutas,

ou o risco que ele representa para o resto da sociedade? Por um lado, a caracterização

dos sujeitos como “em risco” pode ser uma justificativa para políticas intervencionistas e

de gestão securitária (estatal ou não) de populações consideradas marginais, desviantes

ou vulneráveis. Por outro, as técnicas empregadas por estas instituições podem se revelar
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frutíferas e inovadoras ao favorecerem a subjetivação e o empowerment político e social

da população atendida.
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Esta  apresentação  é  baseada  em  uma  pesquisa  pós-doutoral  em  fase  de

desenvolvimento,  cujo  tema  é  a  prevenção  de  condutas  de  risco  entre  jovens  e

adolescentes de grandes centros urbanos. Tal pesquisa busca examinar etnograficamente

os discursos e práticas dos agentes sociais e instituições que,  utilizando as técnicas,

metodologias e tecnologias sociais da denominada “prevenção de condutas de risco” –

particularmente aquelas que valorizam a (re)subjetivação, o empoderamento político e o

desenvolvimento da autoestima – tentam prevenir a entrada dos jovens na delinquência,

na criminalidade e no uso e tráfico de substâncias. Como a etapa etnográfica ainda não

foi iniciada, o que apresento, portanto, são questionamentos da pesquisa, alguns dados

preliminares e reflexões sobre os marcos teóricos e debates acadêmicos e sociais em

torno do tema abordado, assim como uma breve apresentação dos dilemas e paradoxos

que se apresentam. 

As condutas de risco como problemas sociais: reações e intervenções

A violência, a delinquência e a criminalidade, assim como o uso e o tráfico de substâncias

psicoativas,  são  preocupações  maiores  para  dirigentes,  políticos,  profissionais  da

segurança  e  para  a  população  em  geral.  Estes  fenômenos  são  modalidades  de

comportamento  humano  que  trazem  riscos  à  vida  coletiva  ou  individual.  Apesar  dos

códigos de conduta presentes em todas as culturas, por toda parte e a cada instante

pessoas  violam a  lei,  desprezam as  normas  sociais,  agem de  maneiras  socialmente

percebidas  como  “delinquentes”  ou  “violentas”.  Estas  formas  de  comportamento  são

consideradas “condutas de risco”,  sendo que este risco pode afetar a si  mesmo ou a

outrem:  consumo  abusivo  de  substâncias  (lícitas  ou  ilícitas),  delinquências  diversas,

roubos,  tráficos,  agressões,  excesso  de  velocidade  no  volante,  relações  sexuais

“perigosas”,  uso  problemático  da  internet  e  das  redes  sociais,  partilha  de  seringas,

revenda de produtos ilegais, prostituição, suicídios e suas tentativas, entre muitas outras.

Estas  condutas  são  consideradas  problemas  sociais  dos  mais  centrais,  que  afetam

sociedades  como  um todo.  Tais  condutas  vistas  como  moralmente  negativas  geram,

naqueles que não as praticam, preocupação em relação ao bem-estar daqueles que as

praticam; mas elas geram, sobretudo, o medo de que estas condutas de risco não se

tornem ameaças à sua própria segurança. E, assim sendo, exigem respostas e reações,



demandam intervenções.

Entre outras reações por elas inspiradas, as condutas de risco instigam a dois caminhos

principais:  de  um  lado,  o  medo,  o  isolamento  social  e  a  desresponsabilização  (e  o

consequente descarrego de culpas e obrigações em ombros alheios – sejam os ombros

do Estado, das polícias, dos governantes, ou dos militantes da chamada “sociedade civil

organizada”); e, de outro lado, a ação e a intervenção. E esta ação se apresenta sob

múltiplas  formas,  através  de  diferentes  agentes  e  agências:  ações  estatais,  políticas

públicas,  as próprias instituições policiais e judiciárias,  associações de ajuda mútua e

defesa de direitos, movimentos sociais pela paz, projetos sociais, entre muitos outros.

As sociedades contemporâneas tentam, de muitas formas, dirimir os riscos trazidos pelas

condutas de determinados setores de suas populações. Os debates acadêmicos, sociais

e políticos sobre a maneira como estes riscos (e as populações a que corresponderiam)

devem ser tratados são intensos e, na maioria das vezes, contraditórios e inconclusivos.

Neste campo em que grandes debates se delineiam, diferentes posições são tomadas e

defendidas, principalmente pelos que têm papel ativo na luta contra estes fenômenos, os

representantes da sociedade civil  organizada, das instituições de ordem e dos órgãos

governamentais: mais ação repressiva, mais prisões, mais políticas públicas de inclusão

social, mais movimentação da sociedade civil, mais investimento direcionado aos jovens,

mais  emprego,  mais  policiais  nas  ruas,  mais  armamento,  menos  impunidade,  mais

educação, redução da maioridade penal, redução da desigualdade social.  

É  possível,  de  início,  perceber  ao  menos  dois  rumos  principais  destas  reações  e

intervenções:  a  repressão  e  a  prevenção.  Em  geral,  as  respostas  intervencionistas

estatais, acionadas através de suas instituições de ordem (polícias e sistemas judiciário e

penal)  baseiam-se  principalmente  na  repressão.  No  entanto,  diante  da  incapacidade

destas  instituições  de  manter  a  lei  e  a  ordem,  elas  se  encontram  amplamente

deslegitimadas  frente  à  população  (Dahrendorf,  1987).  A expectativa  social  por  uma

alternativa de intervenção mais eficaz dirige-se, portanto, à busca de outras soluções,

como as que esta pesquisa se propõe a analisar: as da sociedade civil organizada, que se

baseiam essencialmente na prevenção.   

Nas periferias e bairros empobrecidos de grandes cidades de todo o mundo, proliferam

instituições, associações, movimentos sociais, organizações solidárias, projetos sociais e

outras formas de ações coletivas que, direta ou indiretamente, se dedicam a combater

preventivamente  a  violência,  a  criminalidade,  o  uso e  tráfico  de substâncias  e  outras

formas de condutas de risco, especialmente entre os jovens, adolescentes e crianças das

comunidades  em  que  atuam.  Utilizando  diferentes  estratégias  e  metodologias,  elas



tentam evitar que seus assistidos permaneçam “vulneráveis” e “em situação de risco”, que

entrem  no  “mundo  do  crime”  ou  “nas  drogas”.  Suas  formas  de  intervenção  são

constantemente reatualizadas e aprimoradas, gerando práticas inovadoras e tecnologias

sociais que, muitas vezes, são incorporadas posteriormente como políticas públicas. 

Diversos  autores  têm  demonstrado  a  importância  do  trabalho  realizado  por  estas

instituições  para  eficácia  da  prevenção  dos  problemas  sociais  que  atingem parte  da

população das grandes cidades do planeta 1. A Organização Mundial da Saúde defende

estratégias preventivas da violência, inclusive por seu menor custo econômico e social

(WHO, 2010) e uma análise de custo-benefício realizada pelo Departamento de Saúde e

Serviços  Humanos  dos  EUA (Miller  &  Hendrie,  2008)  calculou  que  para  cada  dólar

investido  em programas de prevenção de abuso de substâncias,  dezoito  dólares  são

poupados (em cuidados de saúde, danos materiais, sistema judiciário e penal, aparato

repressivo).

Interessa,  portanto,  examinar  quais  são  as  estratégias  coletivas  de  prevenção  dos

problemas  sociais,  principalmente  aquelas  inovadoras  e  com  o  potencial  de  aportar

soluções alternativas à repressão. Algumas destas estratégias podem ser encontradas

nas modalidades de ação de profissionais, ativistas e militantes que tentam prevenir as

condutas de risco,  principalmente aquelas ligadas à delinquência, ao uso e tráfico de

substâncias  psicoativas  e  à  “violência  urbana”.  Assim  sendo,  este  estudo  busca

contextualizar, descrever e analisar as práticas e discursos de agentes que atuam nestas

iniciativas  sociais  coletivas  na  França.  A proposta  é  efetuar  um  trabalho  de  campo

etnográfico em associações que atuam na região norte-nordeste de Paris (18ème, 19ème

e  20ème  arrondissements,  classificados  como  “Zonas  de  Segurança  Prioritária”  pelo

Ministério  do  Interior  francês).  Trata-se  dos  bairros  considerados  pela  mídia,  opinião

popular  e  pelo poder  público como os “mais perigosos”  da  capital  francesa,  com um

contexto  bastante  marcado  pela  imigração,  pela  falta  de  integração,  pela  pobreza,

desemprego, fracasso escolar e exclusão social. Neles, há grande presença de moradias

precárias, projetos de habitação social para população de baixa (“cités” e “HLMs”) e uma

enorme  população  de  rua. Além disso,  o  uso  e  tráfico  de  substâncias  psicoativas  é

bastante  disseminado,  sendo  que   algumas  regiões  são  conhecidas  como  sendo

“mercados  das  drogas”  e  “dominadas  pelo  crack”,  à  semelhança  das  “cracolândias”

brasileiras.

Para a realização do trabalho de campo, duas associações foram pré-selecionadas. Uma

delas realiza um trabalho preventivo com os usuários de substâncias psicoativas ilícitas

1  Por exemplo, Soares (2005), Cavalcanti (2001), Silva (2010), Souza (2006).



há mais de trinta anos na “Goutte d'or”, ponto focal dos usuários das chamadas “drogas

pesadas”,  tais  como o  crack  e  a  heroína,  de  Paris.  A outra  associação  se  dedica  à

prevenção da delinquência e da criminalidade ligada aos tráficos no 19ème e no 20ème

arrondissements,  região  privilegiada  do  tráfico  parisiense.  Como  tentarei  argumentar

adiante, a escolha destas instituições foi feita para possibilitar analisar a utilização das

metodologias, tecnologias sociais e técnicas adotadas tanto em seu campo “originário” (o

trabalho preventivo com os usuários de substâncias) quanto nos campos que tais práticas

“colonizam” hoje (a prevenção da delinquência e da entrada dos jovens nos tráficos) e

assim permitir um tratamento comparativo. 

As práticas  cotidianas  de  prevenção (ações,  intervenções,  metodologias  empregadas,

técnicas utilizadas, tecnologias sociais criadas, formas de organização e engajamento) e

os discursos dos agentes destas instituições estarão no centro da pesquisa etnográfica

proposta, particularmente aqueles que se dirigem à prevenção da violência, delinquência

e  criminalidade,  e  que  valorizam  a  subjetivação,  o  empoderamento  político  e  o

desenvolvimento da autoestima, pelas razões que serão expostas mais à frente. Além

disto, atenção especial será dada às formas pelas quais os agentes percebem tanto os

sujeitos junto aos quais eles intervêm quanto os riscos que tentam prevenir. Desta forma,

procuro compreender as concepções que os guiam e as práticas que utilizam, e como

através delas procuram articular um projeto político de transformação social. Trata-se de

tentativa de análise das formas pelas quais a chamada “sociedade civil” se mobiliza, se

organiza  e se  torna um dos mais  importantes  atores  na co-construção da segurança

pública.

Assim, se as condutas de risco são consideradas um problema social, se esse problema

exige intervenção e reações, se o Estado (assim como outras instituições ditas “em crise”,

como a família, escola, religião) é considerado ineficiente e/ou ineficaz para lidar com ele,

se  há  ações  coletivas  inovadoras  que  se  organizam  para  tomar  em  suas  mãos  a

responsabilidade pela intervenção, o objetivo aqui é identificar quais são os fundamentos

que  embasam  essa  intervenção,  quais  discursos  a  sustentam,  quais  práticas  são

adotadas  e  como seus  protagonistas  interpretam os  limites  e  possibilidades  de  suas

ações.  

“Positividade” e ação coletiva: vulnerabilidade, risco e prevenção 

Em uma pesquisa anterior (Rodrigues, 2011), procurei descrever o trabalho educativo de



ONGs que se instalam nas periferias e favelas brasileiras com o objetivo de prevenir a

entrada dos jovens e adolescentes no “mundo do crime”, na “violência” e no uso e tráfico

de substâncias psicoativas. Tal pesquisa foi orientada por um viés teórico que reconhece

um caráter “positivo” aos conflitos e, por extensão, às violências  2. Não se trata de um

elogio da violência, pelo contrário: ela é, por toda parte (e por mim mesmo), considerada

moralmente negativa e indesejável em uma vida social que se pretenda harmoniosa e

pacífica. O que esta “positividade” quer indicar é simplesmente uma “produtividade”, uma

capacidade geradora de novos fenômenos sociais. O ato violento, seja por seus efeitos,

seja pela indignação que acarreta, gera reações, reordenamentos sociais. Não se trata de

enfatizar a lei da Física de que toda ação tem sua reação correspondente. O importante é

a  capacidade  eminentemente  agregadora  desta  reação  –  o  que  não  é  pouco.  Nesta

perspectiva,  o  objetivo  de  minha  pesquisa  doutoral  foi  examinar  a  capacidade  de

agregação  propriamente  sociológica  e  política  desta  reação.  A violência  e  o  conflito

podem ser estruturantes sociais: são responsáveis pela formação de partidos políticos, de

grupos organizados, de associações; estabelecem identidades coletivas, unem pessoas

por uma causa comum. 

A violência,  a  delinquência  e a criminalidade,  pela  indignação,  medo e comoção que

geram, produzem até a luta contra elas mesmas. Esta luta assume a forma mais comum

de ações repressivas dos dispositivos de segurança do Estado e, mais raramente, até

mesmo de linchamentos ou formação de grupos de “justiceiros”. Mas esta “luta” aparece

também sob a forma de manifestações na esfera publica e de ações coletivas educativas

e preventivas,  como as ONGs que estudei  em pesquisas anteriores(Rodrigues,  2011;

2013).  Nelas,  procurei  argumentar  que  estas  instituições  se  dedicam  a  um  trabalho

educativo que busca prevenir o que os agentes das ONGs pensam que são as “causas”

que levam a estas condutas: a crise das instituições tradicionalmente encarregadas da

socialização e da transmissão dos valores morais (como escola, família, religião); a falta

de dinheiro e de perspectivas profissionais; a fragilidade do Estado (que não cumpre suas

obrigações em matéria de saúde, escolarização, alimentação); e, finalmente, a falta de

autoestima.  

As ONGs assumem um papel substitutivo da família, do Estado, da escola, do “sistema”,

se  apoiando  em  práticas  de  proteção  social  e  assistencialismo.  Mas  elas  realizam

também um trabalho educativo com o objetivo de ensinar a negociação de conflitos, assim

como uma aprendizagem sociopolítica que encoraja a canalização de demandas sociais e

comunitárias  e  promove  a  subjetivação  política  e  o  empoderamento.  Além  disto,  o

2  Sobre  a  “positividade”  dos  conflitos,  Simmel  (1983);  sobre  a  da  violência,  Rifiotis  (1997,  1999),
Rodrigues (2006, 2011).



dinheiro, as armas e a visibilidade trazidas pelas condutas delituosas são muito sedutoras

para os jovens.  A “solução” encontrada pelas ONGs neste caso passa por  atividades

artísticas  e  esportivas  que  lhes  atraiam,  lhes  tragam  visibilidade,  estima  social,

reconhecimento  e,  assim,  a  autoestima.  Estas  metodologias  se  apoiam,  portanto,  em

práticas de subjetivação e desenvolvimento psicossocial.

Como  argumentei  alhures  (Rodrigues,  2013),  estas  ONGs  se  dirigem  a  um  tipo  de

prevenção da violência e da delinquência através da intervenção sobre certas categorias

ou  configurações  de  Sujeito.  Seu  objetivo  é  efetuar  uma  mudança,  operar  uma

transformação destes sujeitos (no caso, através da educação). Ao mesmo tempo em que

constroem uma imagem do “risco”  e  da “vulnerabilidade”  destes  sujeitos  (e  assim da

necessidade  de  suas  intervenções),  elas  visam  transformar  o  que  oscila  em  seus

discursos entre um “Sujeito do risco” e um “Sujeito em risco” em cidadãos produtivos e

não  violentos.  Realizar,  portanto,  uma  (re)subjetivação  (ou  uma  “heterosubjetivação”,

segundo Wieviorka, 2007) de sujeitos que vivem constantemente em risco, mas que ao

mesmo tempo são vistos como representando riscos para os outros.

Tais constatações dirigiram minhas pesquisas para a questão da gestão do risco e de sua

utilização no campo da gestão de populações “vulneráveis” ou “em situação de risco”,

mas também para as práticas e discursos relativos à prevenção da delinquência e da

violência através de metodologias que valorizam a subjetivação, o empoderamento e o

desenvolvimento da autoestima, efetuados por ONGs ou outras modalidades de ações

coletivas.   

A França  tem  uma  longa  história  de  prevenção  e  gestão  dos  problemas  sociais,  de

práticas de prevenção (sanitárias e sociais), de mobilização e de ações sociais coletivas,

assim  como  uma  grande  tradição  de  estudos  e  pesquisas  sobre  a  violência  e  a

delinquência. É sempre um berço de práticas inovadoras nestes domínios. O objetivo aqui

é – retomando a discussão acima – verificar a “positividade” destes fenômenos neste

lócus de pesquisa. O que eles geram, em termos de esforços coletivos para dirimi-los?

A grande novidade dos últimos anos neste domínio na França é a utilização da noção e

das estratégias de prevenção ligadas às chamadas “condutas de risco”  (“conduites à

risques”)  aplicadas  na  “luta”  contra  a  delinquência,  a  violência  urbana  e  contra  a

criminalidade ligada aos tráficos.  É necessário distinguir, como Le Breton (1991, 2002),

entre as condutas de risco que são socialmente valorizadas (por exemplo, os esportes

radicais  e  de  aventura)  e  aquelas  percebidas  como moralmente  negativas  (violência,

delinquência, abuso de substâncias, tráficos, etc.). Estas últimas, ao menos nas periferias,

“banlieues”  e  “quartiers  difficiles”  da  França,  têm  demonstrado  recentemente  uma



positividade que pode ser aproximada daquela da violência. Estas condutas geram medo,

comoção, preocupação social e incitam respostas coletivas. Assim como a violência, as

condutas  de  risco  parecem  demonstrar  qualidades  sociologicamente  “positivas”,  no

sentido de agregação coletiva e de formação de grupos que se dedicam a preveni-las.  

Isto  acontece  na  França  de  múltiplas  maneiras,  gerando  uma  galáxia  de  instituições

(estatais  e  associativas)  e  aproximando  atores  sociais  bastante  diferenciados,  como

educadores, agentes de pontos de escuta de jovens (“Point d'accueil et d'écoute jeunes” –

PAEJ),  assistentes  sociais,  animadores  e  monitores  de  centros  sociais,  agentes  de

desenvolvimento  social,  mediadores  e  líderes  comunitários,  entre  outros.  Todos estes

profissionais  lidam  cotidianamente  com  jovens  implicados  em  condutas  de  risco,  por

exemplos nas redes de economia informal e particularmente na revenda de substâncias

psicoativas  ilícitas.  Como  estes  agentes  se  mobilizam  social  e  politicamente  para

combater o que eles consideram um risco para a vida social? Quais são as estratégias

utilizadas, e contra o que acreditam que estão lutando? E como escolhem as populações

e sujeitos junto aos quais irão intervir? 

Estas são perguntas que adquirem grande relevância social, na medida em que é destas

pessoas  engajadas  e  participativas  que  se  dedicam  a  resolver  problemas  de  suas

comunidades que se espera um efetivo incremento na capacidade da sociedade em lidar

com os problemas sociais e com fenômenos como violência, criminalidade e condutas de

risco; além disso, nas ciências sociais, os teóricos ainda não conseguiram chegar a um

consenso sobre o que motiva estes fenômenos, nem sobre como se pode preveni-los. Há

muita discussão, mas poucas certezas neste campo. A problemática da criminalidade, da

delinquência e da violência está no centro de um grande debate social e acadêmico, e na

intersecção  de  diversos  campos  e  domínios:  médico,  jurídico,  psicológico,  social,

educativo, sociológico, antropológico, político. Existem diversos estudos sobre as praticas

repressivas, assim como sobre a vida dos sujeitos que cometem ou sofrem com estes

fenômenos.  Isto  contrasta,  no  entanto,  com  a  pequena  quantidade  de  etnografias

aprofundadas sobre as práticas e discursos daqueles que se dedicam a preveni-los. O

que Costa (2013) afirma sobre a literatura acerca da população albergada de São Paulo é

válido  também  para  o  estudo  da  prevenção  das  condutas  de  risco  e  dos  sujeitos

envolvidos: 

“... esta literatura tendeu a uma reflexão sobre os problemas de tais

sujeitos –  seus  perfis,  comportamentos,  necessidades,

dependências, estratégias de sobrevivência, vocabulário especifico –

e pouquíssimos estudos têm voltado sua reflexão para os artefatos,



tecnologias  e  dispositivos  que  produzem,  intervêm  e  veem  tais

sujeitos como problemas” (Costa, 2013, p.37, ênfases no original).

 Apesar disto, existe ampla literatura sobre o risco, sobre as condutas de risco, sobre

instituições  de  prevenção  e/ou  de  controle  social,  sobre  práticas  de  prevenção  e

processos de subjetivação que convém analisar.

O risco e suas condutas.

Segundo Ulrich Beck (1992), vivemos em uma “sociedade do risco”. Riscos ambientais,

naturais, sociais, físicos, financeiros, jurídicos, psicológicos assolam nossas sociedades.

O risco é uma medida de incerteza, mas ele pretende medir os perigos inerentes a uma

conduta ou empreitada. Para Le Breton (2002), em algumas décadas, o risco se tornou

uma  referência  maior  em  domínios  muito  diferentes:  epidemiologia,  saúde  pública,

tecnologia, ambientalismo, trabalho social, lazer, etc. Segundo ele, a organização social e

cultural das sociedades ocidentais visa à erradicação de todo perigo suscetível de causar

dano a seus membros. Por outro lado, cabe lembrar que, de acordo com Beck (1992), o

risco não é a catástrofe, ele é sua antecipação: é o que nos clama a fazer alguma coisa, o

que nos exige uma ação, um posicionamento, o que nos incita a assumir o controle da

situação, a passar à gestão deste risco. Para ele, o risco é a nova maneira de antecipar o

futuro, de colonizá-lo a partir do presente. Mas como prevenir o risco? No que importa a

esta pesquisa, é necessário perguntar: se ha populações que correm (e que representam)

riscos, como antecipá-los? Como gerir os riscos sociais e as “populations à problème”',

como as descreve R. Castel (1998)? E, principalmente, de que riscos se fala? 

A  literatura  existente  sobre  as  condutas  de  risco  (em  língua  francesa  e  inglesa,

principalmente) é vasta, assim como as suas controvérsias e debates. Sem pretender

realizar  aqui  uma  revisão  exaustiva  desta  literatura,  ressalto  que  ela  sublinha  a

ambiguidade do conceito, sua polissemia e seu caráter de “palavra-valise”. A discussão

teórica sobre as condutas de risco moralmente “negativas” acolhe desde concepções que

as  percebem  como  comportamentos  “desviantes”  de  indivíduos  mal  integrados  ou

doentes, que é necessário cuidar, gerir e controlar (senão aprisionar), até concepções que

as apresentam como modalidades de comportamento que integram certas dinâmicas de

sociabilidade ou socialidade, tais como ritos de passagem ou maneiras ambivalentes de

fazer um apelo aos amigos e parentes.   

Le  Breton  (2002),  por  exemplo,  sublinhando  a  polissemia  do  termo,  apresenta  estas

condutas seja como perigo e ameaça, seja como meios para exprimir uma vontade de



viver que não se conforma à realidade, uma busca de sensações fortes para se lembrar

de que se está vivo, para encontrar uma “hiper-realidade”, como a denomina Katz (1988).

De um lado, as condutas de risco são uma série de condutas heterogêneas cujo traço

comum consiste na exposição de si e/ou de outrem a uma probabilidade importante de

perigo físico, psicológico, social ou moral. De outro, elas exprimem um jogo com o perigo,

uma aposta de si mesmo; elas “...  testemunham um confronto com o mundo no qual o

que está  em jogo não é  morrer,  mais  viver  mais.”  (Le  Breton,  2002,  p.  10,  tradução

minha).  Elas  são  uma  fonte  de  sensações  extremas,  fazem parte  de  uma busca  de

sentido, de uma busca por si mesmo. 

Nesta perspectiva, mesmo a delinquência ou a violência não são apenas atividades de

enriquecimento pessoal. Elas fornecem a seus autores o prazer da transgressão, uma

vibração interior, o sentimento de ser capaz e reconhecido. Neste caso, para Wieviorka

(2005),  a  violência  pode  ser  a  expressão  de  uma  subjetividade  interdita,  negada  ou

impossível:  ela  é,  aqui,  busca e  produção de sentido.  Para  Le Breton,  a  violência,  a

delinquência e as condutas de risco são “(…)  um último sobressalto para se lançar no

mundo, dar à luz a si mesmo no sofrimento para, enfim, alcançar uma significação de si

que permita assumir o controle de sua própria vida”  (Le Breton, 2002, p.11, tradução

minha). Elas são, enfim, modalidades de comportamento que podem auxiliar o indivíduo a

encontrar sentido e a se sentir, finalmente, um Sujeito: elas são, por vezes, modos de

alcançar uma autosubjetivação, ainda que não seja aquela que a sociedade deseja. 

Em uma perspectiva próxima desta, as condutas de risco podem ser vistas como recursos

culturais e sociais para a (auto)construção identitária, com a intenção de ser socialmente

reconhecido, ao menos em uma esfera de ação. Estas atividades fornecem dinheiro e

prestígio aos olhos do grupo de pares, através desta forma de atração paradoxal que

constitui o “bandido” (Bourgeois, 2001).

Outros autores (Jamoule, 2008; Peretti-Watel, 2000, 2001; Lazarus et al., 2008) oscilam

entre a apresentação das condutas de risco como designando comportamentos nocivos

para o indivíduo e/ou para a sociedade (seja no plano físico, social, psicológico ou moral)

e como comportamentos que não são necessariamente danosos, o risco não sendo mais

que uma possibilidade de perigo. Aqui, elas concernem sujeitos que correm mais risco

que outros, no plano sanitário, de sua intimidade, de sua vida social e familiar, mas que

ainda  vão  bem  (Jamoule,  2008).  Apesar  das  condutas  de  risco  poderem  remeter  a

interpretações clinicas (Haxaire, 1997; Barjonet & Causard, 1987; Birman, 2007), elas são

sobretudo uma categoria sócio-antropológica, no sentido em que expõem tensões sociais

importantes.  Assim,  certos  autores  (como  Lazarus  et  al.,  2008;  Cavalcanti,  2001)



ressaltam a  necessidade de uma abordagem preventiva  que não cristalize  a  posição

destes sujeitos nem no âmbito da doença, nem no âmbito do tratamento jurídico-policial. 

Esta breve (e incompleta) revisão da literatura sobre as condutas de risco acentua não

apenas seu potencial  de sedução e de atração social (trazido pela capacidade destas

condutas de fazer o indivíduo se sentir um Sujeito, ou seja, seu potencial de gerar uma

forma  de  autosubjetivação),  mas  também  os  perigos  inerentes  a  elas  (ressaltando,

especialmente,  seu  “custo”  para  a  sociedade  e  para  os  indivíduos).  Assim  como  a

violência,  as  condutas  de  risco  são,  em  geral,  vistas  como  moralmente  negativas  e

inspiram esforços para doma-las ou preveni-las. 

A “sociedade do risco” (Beck, 1992) abre novos espaços políticos pela antecipação que

lhe é inerente: de um lado, ela produz uma política do medo, da catástrofe; de outro, uma

política da esperança, da mudança e da transformação. Cada uma delas utiliza diferentes

meios para enfrentar os problemas sociais (tais como as condutas de risco). A primeira

acentua a desconfiança, o controle social e a repressão. A outra enfatiza a solidariedade,

as práticas associativas, comunitárias e preventivas. São estas últimas que este trabalho

se propõe a examinar. Como as condutas de risco são hoje enfrentadas socialmente na

França? Como os movimentos  sociais,  ONGs e outras  formas de ações coletivas  se

organizam para prevenir os riscos? 

Estratégias  de  prevenção:  harm  reduction,  controle  social  e  processos  de

subjetivação  

Recentemente,  na  França,  estão  em  curso  mudanças  no  campo  da  ação  coletiva

dedicada à prevenção dos problemas sociais, assim como nas políticas públicas que se

ocupam dos riscos sociais que afetam a parte denominada como “vulnerável”  ou “em

risco” da população. Estas mudanças, inspiradas pela experiência do trabalho com os

assistidos e pelo diálogo com os mesmos, foram reforçadas pela mobilização política de

agentes de campo e de militantes. Estas políticas se apresentam sob a forma de dois

modelos de ação de prevenção: de um lado, valorizam as técnicas e metodologias de

(re)subjetivação, (re)construção da autoestima e de empoderamento político; de outro,

elas  utilizam um modelo  de  prevenção originário  da  área  da  saúde,  que  passou por

evoluções e transformações ao longo de décadas de experiência de campo de agentes de

saúde e de educação popular dedicados ao combate dos problemas ligados ao consumo

de substâncias psicoativas – a abordagem da “harm reduction”,  expressão em língua

inglesa que se traduz em língua francesa como “réduction des dommages”  (RdD) ou

como “réduction de risques” (RdR), e em português como “redução de danos” ou “redução



de riscos”, segundo a perspectiva ideológica assumida 3. Estes modelos de intervenção

preventiva  não  são  mutuamente  exclusivos  e  diversas  entidades  os  combinam  no

cotidiano de suas ações.

A “harm reduction” é um conjunto de políticas públicas sanitárias projetadas para reduzir

as consequências negativas associadas a diversos comportamentos humanos, legais e

ilegais. Estas estratégias foram utilizadas inicialmente para lidar com condutas como o

abuso de substâncias e a atividade sexual  dita “perigosa”,  visando limitar os riscos e

danos sanitários ou sociais ligados a uma conduta especifica. O desenvolvimento das

políticas de “harm reduction” ligadas à toxicomania é devido principalmente à aparição da

AIDS nos anos 1980. Seu objetivo inicial era limitar a transmissão de infecções como as

hepatites  ou  o  HIV entre  os  usuários  de  substâncias  injetáveis.  Sua ação foi  depois

ampliada a um cuidado mais global da saúde dos usuários, tendo em conta os diferentes

riscos  sanitários  em  função  dos  produtos,  das  pessoas  e  de  seu  ambiente.  Mais

recentemente, esta política destinada ao cuidado sanitário de usuários de substâncias

psicoativas está sendo usada por algumas associações como uma tentativa de prevenir a

delinquência e a entrada dos jovens nos tráficos.

A “harm reduction” é “... o conjunto de medidas sanitárias e sociais individuais e coletivas

que visam reduzir os problemas ligados ao uso de drogas” (Cavalcanti, 2001, tradução

minha).  Nada indica que esta política deva ser endereçada unicamente aos usuários.

Alguns militantes afirmam que, para maior clareza, o conceito deveria ser ampliado para

“prevenção de riscos e redução de danos”. A parte “prevenção de riscos” integraria todas

as medidas antecipadoras e de caráter social visando reduzir as consequências do uso de

drogas, não agindo apenas sobre uma pessoa, mas sobre um dado grupo social. Esta

parte é, portanto, eminentemente social. A outra parte, “redução de danos”, concerne o

aspecto sanitário, a distribuição de seringas, o tratamento de substituição de opiáceos, o

cuidado corporal e a higiene, etc. 

Não há aqui espaço suficiente para expor o complexo debate entre os diferentes grupos e

conceitos que guiam a prevenção de condutas de risco ligadas ao uso de substâncias

psicoativas. O que interessa a este trabalho é o fato desta abordagem estar em curso de

utilização no domínio dos problemas especificamente sociais, se distanciando assim da

3  Não seria possível,  nestas poucas páginas,  apresentar toda a controvérsia semântica francesa em
torno da tradução de harm como dano ou risco (dommage ou risque). Ressalto, entretanto, que a opção
por uma delas, no contexto da ação coletiva em prevenção na França, reflete as ideologias, percepções,
discursos e práticas de intervenção dos agentes que defendem cada um destes termos. Por exemplo, o
jornal da ASUD (Auto Support et Réduction des Risques parmi les Usagers de Drogues) denuncia “... o
famoso deslize semântico de prevenção de riscos à redução de danos (…). Contrariamente ao dano, o
risco  remete  a  uma visão  dinâmica  da  pessoa,  que é  apreendida  como um sujeito  apto  a  avaliar
racionalmente um perigo potencial, e não como um objeto de cuidados. E é o usuário que escolhe se
quer se apropriar do instrumento, do conhecimento, da informação”. (ASUD, 2013, p. 4, tradução minha)



ação preventiva estritamente sanitária. Isso se torna evidente quando até mesmo a atual

Estratégia  Nacional  de  Prevenção da Delinquência  da França  4 adota  um modelo  de

prevenção dividido entre prevenção primária, secundária, terciária, situacional, etc. Além

da prevenção dita “primária”, de caráter educativo e social,  dirigida ao grande público,

acompanhada ultimamente de uma abordagem “situacional” e pela video-vigilância, esta

estratégia  se  apoia  agora  em  abordagens  mais  individualizadas  em  vista  de  ações

focadas de prevenção “secundária” (ou seja, dirigidas ao público mais exposto a uma

primeira  passagem  ao  ato  delinquente)  e  “terciária”  (prevenção  da  reincidência)  –  é

necessário  dizer:  trata-se  exatamente  do  mesmo  modelo  utilizado  na  prevenção  da

toxicomania.

Em 2008, a (então) chefe da (antiga) Missão de Prevenção de Toxicomanias da Prefeitura

de Paris, Marguerite Arène, deu uma declaração que marca a abordagem política que se

seguiria:

“No  que  concerne  precisamente  esta  abordagem  e  instrumento

profissional  que representa a redução de riscos,  pensávamos até

recentemente que ela era destinada apenas aos que trabalham com

os usuários de drogas, mas ela pode ser apropriada... e 'apropriável'

em  outros  contextos.  Quando  uma  política  pública  vertical  não

consegue  alcançar  certos  públicos  'muito  distantes'  ou  já  em

dificuldade, as abordagens de empoderamento em prevenção estão

aí para buscar esta competência, despertá-la nestes jovens, nestas

crianças ou nestes  pais  em dificuldades”.  (Mairie  de  Paris,  2008,

tradução minha).  

Em 2013, a aproximação entre a Missão de Prevenção das Toxicomanias da Prefeitura de

Paris e a Missão de Prevenção de Condutas de Riscos do Conselho-Geral de Seine-

Saint-Denis  foi  oficializada.  Unidas,  elas  formam  agora  a  Missão  Metropolitana  de

Prevenção de Condutas de Riscos (Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites à

Risques –  MMPCR)  que,  apenas  por  sua  denominação,  exibe  uma  mudança  senão

política,  ao  menos  semântica.  Em  resumo,  trata-se  de  uma  tentativa  de  articular

institucionalmente  o  conjunto  de  iniciativas  e  recursos  em  torno  da  prevenção  dos

problemas  sociais  e  fornecer  instrumentos  às  diferentes  entidades  que  trabalham no

campo da prevenção na região. Segundo Mohammed (2014), da mesma maneira que a

sociologia dos tráficos é frequentemente separada da sociologia dos usos, a abordagem

4  FRANCE. Stratégie nationale de prévention de la délinquance 2013-2017.  Comité interministériel de
prévention de la délinquance. Paris, juin, 2013.



das políticas públicas também o era. Para este autor, que realizou etnografias junto aos

jovens traficantes e usuários de substâncias psicoativas na região metropolitana de Paris,

oposições como uso/tráfico, ou tráfico/delinquência, principalmente quando se trata do

comportamento dos jovens “em situação de risco”, não fazem muito sentido. Uma grande

parte daqueles implicados no tráfico são, efetivamente, também consumidores, sendo que

alguns recorrem a ele de maneira bastante secundária para financiar seu próprio uso;

parte dos usuários pratica delitos e incivilidades, etc. E, sobretudo, eles fazer parte de um

mesmo  meio  social,  correm  os  mesmos  riscos  e  colocam  outros  em  risco.  Aqueles

engajados nas fileiras do tráfico, por exemplo, mesmo se não são usuários, correm riscos

múltiplos, essencialmente em razão do caráter ilegal e da violência própria à atividade:

riscos penais (interpelação, encarceramento); riscos relativos à integridade física (dano

corporal, morte por homicídio); riscos psicológicos (medo, insônia, stress, ansiedade); ou

riscos  sociais  (desescolarização,  degradação  de  relações  familiares,  clima  de

insegurança) (Roche, 2013; Jamoule & Roche, 2012).

A proposição dos defensores da prevenção de condutas de risco é tratar estas condutas

de maneira integrada, visando superar as dificuldades inerentes à postura que fragmenta

a intervenção preventiva. Mais ainda, as estratégias, tecnologias sociais e metodologias

utilizadas em um domínio podem se verificar eficazes em outro. Neste quadro, o modelo

dito de “prevenção de riscos” (ou “redução de riscos” - RdR), testado no campo do uso de

substâncias  psicoativas,  é  agora  defendido  por  ativistas,  militantes  e  também  por

pesquisadores  como  um  modo  de  abordar  de  maneira  apropriada  o  universo  das

pequenas delinquências e dos tráficos. Seu princípio é o de estimar que, qualquer que

seja a situação, sempre há algo a fazer e que é possível limitar os riscos sanitários e

sociais diminuindo-os progressivamente quando é muito difícil ou ilusório suprimi-los de

uma vez. Esta abordagem não renuncia ao ideal de abstinência em relação aos usuários

dependentes, mas tenta se aproximar passo a passo. Esta forma de abordagem poderia,

então, ser aplicada ao tráfico, às pequenas incivilidades, à delinquência (Roche, 2013;

Jamoule  &  Roche  2012;  Jamoule,  2008;  Mohammed,  2014).  A  declaração  de  um

educador social durante um encontro da Missão de Prevenção de Condutas de Riscos de

Seine-Saint-Denis em 2012 exemplifica esta abordagem:

“Meu trabalho é de ajuda-los a passar do risco 3 ao risco 2 e do risco

2 ao risco 1. Se não quiserem acabar na cadeia, no manicômio ou no

necrotério cedo demais, eles têm uma adaptação à operar. É melhor

ter um pé do que os dois no tráfico. Eles frequentemente têm os dois,



depois  um só,  depois  apenas  um dedo  do  pé  e,  às  vezes,  mais

nada... Concretamente, assim como em matéria de redução de riscos

ligados ao uso de drogas, nos dirigimos a um consumidor dizendo:

“Se você pode parar de consumir, é melhor. Senão, não corra muitos

riscos e faça ao menos isto ou aquilo”, se torna possível se dirigir a

um jovem implicado no tráfico dizendo: “Se você pode não traficar, é

melhor, mas se você trafica, etc.” (Jamoule & Roche, 2012, tradução

minha)  

Numa tal perspectiva, certos profissionais tentam hoje aconselhar os jovens a não investir

todo seu tempo no tráfico ou em outras atividades delituosas e a manter uma atividade

paralela  –  um  hobby,  esportes,  artes,  etc.  –  com  o  objetivo  de  lhes  oferecer  uma

experiência formadora e constituir uma abertura para o mundo do trabalho e, sobretudo,

de lhes oferecer uma possibilidade de (re)construírem sua autoestima,  desenvolverem

suas capacidades sociais e relacionais, físicas e psíquicas. Enfim, a possibilidade de se

construírem como Sujeitos.

Assim,  certos  autores  (Soares,  2005;  Cavalcanti,  2001;  Roche,  2013)  –  e  também

profissionais da intervenção em prevenção – indicam a presença do modelo de prevenção

de condutas de risco que valorizam a (re)subjetivação, o empoderamento político e social

e o desenvolvimento da autoestima em ações coletivas de enfrentamento dos problemas

sociais. Há, aqui, uma multiplicidade de técnicas e metodologias. Por exemplo, segundo

Cavalcanti (2001), em lugar de se dirigir a um público dizendo de não consumir drogas

“pois fazem mal”, os agentes se dirigem a um indivíduo dizendo “você é capaz”, “você é

competente” e “é na sua competência que eu aposto”. Para esta autora, isto encoraja o

desenvolvimento  da  autoestima:  “Trata-se  de  tornar  o  indivíduo  capaz  de  resistir  às

pressões, de se sentir bem consigo mesmo, de desenvolver suas competências” (p.112,

tradução minha). 

Trata-se claramente de uma metodologia que, desde a abordagem do público, é fundada

no modelo estruturado sobre a importância da subjetivação, da construção de si mesmo

como Sujeito,  do  desenvolvimento  da  autoestima.  Uma  das  hipóteses  que  guia  esta

pesquisa é que, cada vez mais, as estratégias de prevenção dos problemas sociais das

populações  “vulneráveis”  e  “em situação  de  risco”  se  apoiam nestas  metodologias  e

tecnologias sociais que valorizam a subjetivação de seus públicos-alvo. Isto é coerente

com a hipótese trazida pela literatura (e também pelos agentes) sobre as condutas de

risco: se uma das motivações para estas condutas é sua capacidade de fazer com que os



indivíduos se  sintam Sujeitos  (ou  seja,  sua capacidade de gerar  a  autosubjetivação),

talvez a prevenção possa, ela também, se fundar neste objetivo, estimulando formas de

subjetivação alternativas. Mas que formas seriam estas? Qual seria a configuração de

Sujeito almejada, e como alcançá-la?

Neste  sentido,  as  relações  entre  a  prevenção  dos  problemas  sociais  e  o  Sujeito

sublinham, de um lado, a face de controle social, de normalização de sujeitos e a gestão

de  populações,  assim  como  a  problemática  lógica  de  escolha  do  público-alvo  (ou

“ciblage”, em francês). Do outro, reafirma a importância dos processos de subjetivação

para a eficácia da prevenção. 

Diversos  autores  5 ressaltam,  na  própria  existência  destes  dispositivos,  um  risco  de

assujeitamento das populações em questão. Assim, a denúncia do “controle social” que

despontou nos anos pós-68 se atacava a esta dupla dimensão: crítica do controle estatal

sobre os comportamentos não conformes, e crítica de um tratamento psicologizante de

indivíduos  atípicos  que  os  “normalizaria”,  destruindo  seu  potencial  transformador  e

subversivo (Castel, 1998). O trabalho social se encontrava então criticado como podendo

ser: 

“...  chamado  a  servir  a  novas  formas  de  controle  social,  mais

sofisticadas  que  aquelas  policiais  ou  paternalistas  (…)  mais

disfarçadas também,  manejando  o  verbo psicanalítico  mais  que o

cassetete,  mas  não  menos  coercitivas,  normalizadoras  dos

comportamentos desviantes da parte rebelde, sediciosa das camadas

populares  que  antes  eram  chamadas  de  'classes  perigosas'”

(Donzelot & Roman, 1998, p.7-8, tradução minha).  

Nesta perspectiva, o trabalho social,  a ajuda humanitária e a prevenção especializada

teriam tendência a perpetuar a condição de sujeito-objeto de seus públicos-alvo. A lógica

da “ciblage” dos públicos, a caracterização dos sujeitos como “vulneráveis” ou “em risco”

pode  se  revelar  uma  justificativa  para  políticas  de  intervenção  e  controle,  de  gestão

(estatal  ou não) de populações julgadas marginais, desviantes ou “perigosas”. Assistir,

aqui, é excluir. Para alguns, não se trata de “construção da cidadania”  6 ou de ajudar a

população,  mas  sim de  gerir  as  franjas  da  cidade,  colocando  em funcionamento  um

dispositivo de assistência notadamente associado a outras formas de controle: trata-se de

colocar em prática uma gestão securitária dos problemas sociais (Feltran, 2010, 2013 ;

5  Por  exemplo,  Foucault  (passim);  Bailleau  (2011);  Feltran  (2010,  2013);  Castel  (1998);  Donzelot  &
Roman (1998). 

6 A não ser que se trate de uma “cidadania malograda”, como denomina Debert, 2001.



Bailleau,  2011/2).  O  objetivo  não  é  mais  necessariamente  dar  fim  a  estes

comportamentos,  mas  gerir  ao  melhor  os  riscos  coletivos  que  estes  comportamentos

representam: a pessoa não é assistida ou recebe suporte – simplesmente, trata-se de

gerir o risco que ela representa para o conjunto da população (Bailleau, 2011/2).

É possível constatar também, como outros autores o fazem 7, a “ascensão do Sujeito” nas

ciências sociais, assim como no campo do trabalho social, das ciências da educação, da

psicologia, e nas práticas e discursos dos agentes e militantes citados acima. Wieviorka

(2005, 2007, 2008) distancia esta categoria de suas definições antigas (como sujeição, o

Sujeito submisso à autoridade de um soberano, ou aquele que é submetido à observação

clinica) e vê nela a capacidade de resistir ao controle social. Para ele, o Sujeito é “...  o

que escapa à lógica dos sistemas, do soberano, de Deus, de uma comunidade e de sua

lei, ou que a elas resiste. Ele é, em todo caso é assim que eu o defino, capacidade de

agir” (Wieviorka, 2007, p.16, tradução minha). O Sujeito não é o ator: ele é aquilo que

torna capaz de ser ator, de construir sua experiência; ele é definido por sua capacidade

de autonomia, como sendo a fonte de suas próprias representações e de suas ações

(Wieviorka, 2008, p.32). Mais ainda, o Sujeito é a “possibilidade de construir a si mesmo

como um princípio de sentido, de se posicionar como um ser livre e de produzir  sua

própria trajetória” (Wieviorka, 2005, p.286, tradução minha). Para este autor, a capacidade

de ser Sujeito se realiza, ou não, em processos de subjetivação que são:

“...  processos de autotransformação levados a cabo pelas próprias

pessoas. Cada um é então, deste ponto de vista, o ator ou o autor ou

o Sujeito de sua própria subjetivação,  que pode no entanto dever

bastante a outros, àqueles que ajudam ou guiam nestes processos,

aos  educadores  por  exemplo,  que  assumem  a  tarefa  de  mudar

pessoas e que sabem que não podem fazê-lo sem estas mesmas

pessoas.”  (Wieviorka, 2008, p. 39, tradução minha)

Este autor sublinha ainda a importância dos processos de subjetivação e dessubjetivação

para a análise da violência e de sua prevenção (Wieviorka, 2005, 2008, 2012). Como

afirmei anteriormente, as ONGs estudadas em minha pesquisa doutoral (Rodrigues, 2011)

se dedicam a um trabalho de (re)subjetivação ou heterosubjetivação, de transformação

dos sujeitos assistidos através do reforço à sua autoestima e do empoderamento social e

político, com o objetivo de prevenir sua entrada nos tráficos e no chamado “mundo do

crime”. Diversos autores constatam também a presença crescente de metodologias de

7 Gaulejac (2007) ; Wieviorka (2005, 2007, 2008) ;  Touraine (2007); Touraine & Khosrokhavar (2000).



trabalho em associações de prevenção que valorizam a subjetivação, como Silva (2010),

Souza (2006), Jamoule & Roche (2012), Soares (2005) e Cavalcanti (2001). Através do

investimento em atividades esportivas, artísticas e culturais  8,  mas também através de

aprendizados políticos e associativos, nos quais os jovens são estimulados a assumir

responsabilidades nas instituições e em seus bairros, principalmente em relação aos mais

novos 9, estas metodologias baseadas no desenvolvimento da autoestima, da autonomia

e  do  empoderamento  político  e  social  podem  ter  o  potencial  de  estimular  formas

alternativas de subjetivação. 

Se,  como venho tentando argumentar,  as condutas de risco podem ser  consideradas

como modalidades de comportamento que possibilitam (re)encontrar sentido e fazer o

indivíduo se sentir  Sujeito,  (re)construir  sua autoestima e sua identidade, enfim, como

uma maneira de obter a autosubjetivação, a pesquisa da qual este trabalho faz parte se

interessa  à  análise  das  práticas  de  prevenção  das  instituições  que  valorizam  outras

formas  de  subjetivação  com o  objetivo  prevenir  estas  “autosubjetivações  através  das

condutas  de  risco”.  Quais  formas  de  subjetivação  oferecem  como  alternativa  à

“subjetivação através  de condutas  de risco”?  Quais  as  configurações de  Sujeito  elas

visam transformar, e quais as configurações almejadas? Quais as técnicas, metodologias

e tecnologias sociais empregadas para tanto? Elas favorecem a autosubjetivação dos

assistidos ou impõem sua própria modalidade de heterosubjetivação? A atuação destas

instituições  é  permeada  por  inúmeras  questões  e  paradoxos,  tanto  sociais  quanto

acadêmicos.  Uma  analise  mais  aprofundada  de  seus  discursos  e  praticas  faz-se

necessária, e é a isto que o prosseguimento desta pesquisa se propõe.  
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