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RESUMO 
 

A produção que aqui se apresenta é parte de pesquisa de mestrado realizada a partir da 
análise de programas militares sócio-educativos que se propõe a atender crianças e 
adolescentes em situação de risco social. Procuramos compreender a constituição de uma 
categoria de “crianças e adolescentes em situação de risco social”, passando pela questão da 
construção social das identidades a partir das diferenças, acentuando seu caráter cultural, 
provisório e articulado com relações de poder. Neste sentido, problematiza-se o conceito de 
identidade enquanto unidade estável. Busca-se compreender como, paralelamente à 
constituição de uma categoria normatizante da infância, foram criadas as “outras infâncias”, 
como a infância do “menor” ou a “infância em situação de risco”, problematizando os 
pressupostos que embasam essa construção, tais como a vinculação da pobreza à 
marginalidade, da diferença com o desvio social, bem como as políticas-públicas de caráter 
sócio-educativo que constituem e operam com estas noções. 
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ABSTRACT 
 

The production that is presented here is part of the master’s research that was done 
from the analysis of the social educative military programs that aims at assisting children and 
adolescents in social risk situation. In this paper we seek to understand the constitution of the 
category “children and adolescents in a situation of social risk”. In a first moment, we deal 
with the question of the social construction of identities, departing from differences, 
emphasizing their provisional and cultural character, articulated with power relations. Based 
on these concepts, we problematize the concept of identity as a stable unit. We also discuss 
how, in parallel to the constitution of the normatized category of infancy, “other infancies” 
were created, such as “abandoned infancy”, or “infancy in a social risk situation”, 
problematizing the principals that are the base for this construction, such as the link between 
poverty and marginality, of the difference with the social deviation, as well as social 
educative public policies that constitute and operate these concepts.  
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Podemos, sem muito esforço, perceber os diferentes mecanismos de domesticação da 

infância1, de classificação e categorização que com a ajuda de outras tantas disciplinas 

tentaram desvendar o infanto-juvenil na busca de constituir e capturar uma essência da 

infância, conforme Larrosa (1998), traduzindo seus medos, suas satisfações, necessidades, 

estabelecendo padrões para seus modos de ser, sentir e pensar:“... ele é um adolescente, para 

eles as coisas já não são tão fáceis assim né, de obedecer né, já é aquela rebeldia natural 

pode-se dizer né, e aquela insatisfação também, uma hora eles querem isso, outra eles 

querem aquilo...”2. Foi envolta nesse processo de domesticação que a infância e a 

adolescência esquivaram-se daquilo que diferia do mesmo. 

A Ciência tratou de categorizar, de estabelecer etapas, fases, sentimentos e 

pensamentos adequados para cada idade, como se A Infância fosse única. Estabelecendo um 

desenvolvimento normal, sustentou pedagogias e tecnologias de disciplinamento que se 

propunham a garantir o curso esperado. O infantil constituiu-se “... como ‘o outro’ do adulto 

[e] não foi somente objeto de teorias que se aplicaram a dizer a verdade de sua identidade; foi 

também objeto de práticas culturais e educativas, destinadas a modificar sua economia no real 

e a mudar seu futuro” (CORAZZA, 2000, p. 25). 

Submetida às Verdades das ciências que a tomam como objetos, a Adolescência e a 

Infância – o outro do adulto; deixaram de habitar primordialmente o espaço da diferença para 

submetendo-se a regras, padrões, fases de desenvolvimento, constituírem-se em uma 

“identidade do Mesmo” e nesse processo (des)encontraram outras infâncias/adolescências, as 

que desviaram-se do Mesmo para constituírem-se como diferenças. 

A infância fugiu de si mesma. E logo surgiu quem se propusesse a recolocá-la no 

caminho! Todos conhecemos inúmeras instâncias que tradicionalmente ocuparam-se dessa 

jornada: a escola, a igreja (pelos grupos de jovens e pastorais da infância e juventude), os 

Conselhos Tutelares, a lei (que passa a constituir a infância e juventude com atenção especial 

a partir do ECA) entre outras, e mesmo que nos pareça estranho, instituições criadas para a 

                                                 
1 Os programas estudados voltam-se ao trabalho com crianças e adolescentes, em suas diferentes unidades, 
sendo algumas exclusivamente voltadas para adolescentes e outras não, seguindo porém os mesmos objetivos e 
modos de trabalho. Nestes programas nem sempre, a classificação em crianças e adolescentes segue um critério 
definido – a despeito do que se apresente nos documentos dos mesmos, e para fins desta pesquisa, não há 
relevância nesta distinção. Desse modo, sem assumir qualquer afinidade com teorias desenvolvimentistas que 
com tanta clareza definem os chamados ciclos da infância ou adolescência normais e, sem ignorar que temos, 
pelo menos em nossa sociedade, demarcações que apontam para especificidades em relação ao que seja criança 
ou adolescente (desde as biológicas às comportamentais, psíquicas...), e que a lei considera criança a pessoa até 
12 anos incompletos, e adolescente a pessoa dos 12 aos 18 anos, transitaremos por estas duas noções que podem 
ser consideradas, no que tange ao aqui apresentado, como equivalentes, em vista de que interessa aqui 
contextualizar a produção cultural de uma identidade para a infância e adolescência, desnaturalizando 
classificações ou padrões estabelecidos nesta categorização, para assim podermos visibilizar a produção de uma 
categoria de risco para a infância ou adolescência. 
2 Os trechos apresentados em itálico e entre aspas foram retirados de entrevistas realizadas junto às equipes que 
desenvolvem os programas. Utilizaremos o recurso negrito para enfatizar alguns trechos destas falas. 
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defesa e proteção da sociedade, como as organizações militares. “É, atualmente, nos tempos 

de hoje, [a organização] previne e educa, então o que é o prevenir e educar então, é resgatar 

aquela imagem, principalmente dos adolescentes (...), para mostrar pra ele o caminho, o 

caminho certo (...) ora prevenir desde pequeno logo o caminho que ele deve seguir (...), sim, 

previne e educa o adolescente... no momento em que ele começa a entender o que que é a 

vida né, então começa a mostrar pra ele o caminho da vida, o caminho da vida é esse aqui”. 

A ênfase foi colocada no processo de normatização, em um modelo que traz uma “imagem a 

resgatar”, no oferecimento (ou imposição?) de um “caminho certo”. 

No entanto, parece que enquanto sociedade, nos esquecemos que com a nomeação de 

uma Infância normal e inocente, nomeamos também uma infância que não é Infância, que não 

é inocência, mas diferença. Uma infância ou adolescência que não pode ter “aquela imagem 

resgatada”, pois é diferente e, portanto, talvez precise trilhar outros caminhos. Para estas 

outras imagens da infância/adolescência, que muitas vezes nos recusamos a ver como 

possíveis, o caminho certo, o caminho da vida talvez também seja um caminho um tanto 

diferente. 

Enquanto não permitimos essas possibilidades, o diferente permanece sendo chamado 

de risco. A esta outra criança que se constitui na diferença, freqüentemente chamamos de 

menor, de pivete, de trombadinha. A essa infância - que vale menos, desvalida, chamamos 

abandonada, a infância pobre. Pessoas menores. Pessoas? Muitas vezes apenas “menores”. 

Menores irregulares, menores viciosos, menores desocupados, menores em perigo moral, 

menores abandonados, menores expostos, delinqüentes, em situação de risco... Figa (1998) 

nos chama a atenção: “Se construímos uma entidade, por exemplo a Infância, construímos ao 

mesmo tempo outra entidade: a Outra Infância” (p. 88). 

Quando delimitamos comportamentos, modos de ser e agir, quando estabelecemos 

uma norma, um padrão, produzimos referenciais identitários e estamos ao mesmo tempo 

afirmando e constituindo aquilo que é diferente a esta identidade, que não é apenas o seu 

oposto como se para cada identidade houvesse uma oposição, mas é tudo aquilo que não está 

incluído nesta referência. E a norma, segundo Veiga-Neto (2001) contempla uma dupla 

realidade, “... de um lado: a norma como regra de conduta, como oposição à irregularidade e à 

desordem; de outro lado: norma como regularidade funcional, como oposição ao patológico e 

à doença...” (p. 115). 

Esse estabelecimento de normas, como por exemplo, de uma norma identitária, 

integrando as perspectivas dos Estudos Culturais e de Foucault, são possíveis graças a 

relações de poder que transversalizam a produção cultural das diferenças. A identidade passa 

a ser compreendida pela sua conexão com a produção da diferença, que por sua vez sustenta-
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se pela exclusão, no sentido de que, por exemplo, se você é uma criança, não pode ser adulto, 

quando se reconhece como mulher, nega-se enquanto homem, ou seja, a identidade define-se 

por aquilo que ela não é. Assim, não pode mais ser vista como uma essência, mas deve ser 

pensada sempre como relacional, dependente de algo de fora dela, ou seja, aquilo que lhe é 

diferente (WOODWARD, 2000). Podemos mencionar, por exemplo, a situação de risco ou a 

delinqüência, ou mesmo o “menor” como a diferença em relação à criança, diferença que 

muitas vezes o distancia da Infância. É olhar e não reconhecer aí, onde se tem uma criança ou 

adolescente, os traços de uma infância ou adolescência. 

Este trabalho de significação e estabelecimento de diferenças, central para as teorias 

pós-estruturalistas, será fundamental no processo de construção e constituição de identidades 

e na compreensão da contemporaneidade, quando se aceita a impossibilidade de uma perfeita 

estabilidade, de um núcleo organizador fixo, de um sujeito acabado de uma unidade sólida. As 

diferenças abalam as identidades descentrando-as constantemente e produzindo novas 

posições de sujeitos, na verdade uma multiplicidade de posições que se articulam com o 

diferente. No entanto, nosso modo de compreensão do mundo, ainda se debate nos modelos 

racionalistas modernos, sem assimilar o caráter de processualidade e produção, no sentido 

foucaultiano, atribuindo ao mundo um caráter dualista, essencialista e estável. Isso nos afeta, 

especificamente neste caso, na medida em que tomamos também estas outras infâncias como 

a outra infância, como a infância do avesso, o lado mau da história, como o personagem do 

mal que necessariamente tem que existir, que sempre e naturalmente existiu. Afastando-se de 

uma responsabilidade em relação aos modos como são geradas determinadas posições de 

sujeitos em domínios sociais específicos, 

 
... o outro diferente funciona como o depositário de todos os males, 
como o portador das falhas sociais. Este tipo de pensamento supõe 
que a pobreza é do pobre; a violência, do violento; o problema de 
aprendizagem, do aluno; a deficiência, do deficiente; e a exclusão, do 
excluído (DUSCHATZKY E SKLIAR, 2001, p.124) [itálicos do 
autor]. 
 

À medida que essa discursividade encontra repercussão no tecido social ela alimenta 

práticas e produz sujeitos: “1) sujeito a alguém pelo controle e dependência...; 2) preso a sua 

própria identidade por uma consciência ou autoconhecimento...” (CORAZZA, 2000, p. 162). 

É sobre esses sujeitos e seus corpos que se voltarão as estratégias educativas preocupadas em 

produzir novos modos de agir, pensar, viver, enfim, produzir novos sujeitos. Mas essa ação, 

enquanto jogo de poder, só é possível na medida em que há o reconhecimento de uma posição 

de sujeito anterior, por ambas as partes, a posição de um sujeito carenciado, excluído, que 

deve ser afetado e a posição daquele que detêm uma verdade que engendrará a mudança.“Eles 
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vêm pra cá com esse raciocínio, de que eles são crianças excluídas e por isso estão aqui”. 

Frente a essa afirmação, retomo a questão: “Mas o projeto só existe porque de alguma 

forma também considera que eles sejam diferentes em algum aspecto, ou não?3” “Para 

fins, como é que a gente pode dizer, para fins de existência do projeto, ele é destinado a esse 

fim: atender menores carentes em situação de risco. Mas nós não podemos trabalhar aqui 

dentro com a cabeça das crianças voltadas para esse pensamento. O projeto em si, a 

finalidade, o objetivo é esse. Só que nós não podemos começar a trabalhar com a criança que 

já vem ela própria com esse raciocínio”. 

Acredita-se na inclusão pela negação da diferença! “Eles não têm nada de excluídos, 

não tem nada de crianças especiais”. Mais, pela desconsideração da diferença sentida, da 

diferença vivida e pensada pelas crianças e adolescentes sobre eles mesmos, a partir dos 

tratamentos diferenciados que recebem e pelos modos diferentes de se pensarem, se 

relacionarem, de viverem... Ocorre a recusa em aceitar um saber vivo, sobre o que é ser esta 

outra criança ou este outro adolescente que não se identifica com os ideais teorizados pela 

Ciência, e não por isso tornam-se menos humanos ou dignos. “Que não são, como muitas 

vezes a sociedade e até mesmo os meios de comunicação mostram: excluídos, especiais... 

Simplesmente eles só têm que resgatar dentro deles que eles também são seres humanos, 

reconhecem as falhas deles, e, a partir daí, tentarem corrigir. E eles próprios tirarem de 

dentro deles mesmo esse preconceito de ele mesmo se achar, devido muita gente falar, eles 

próprios se acharem excluídos, se acharem rebeldes, se acharem crianças más... coisas que 

eles não são”. Os efeitos visíveis dessa produção de uma identidade de “crianças más” 

evidenciam a necessidade de compreendermos as identidades das infâncias ou de qualquer 

outra entidade, e suas implicações, como fruto de uma produção cultural, considerando que 

“... a cultura está imbricada indissoluvelmente com relações de poder, derivam dessas 

relações de poder a significação do que é relevante culturalmente para cada grupo. Isso 

significa, então, uma desnaturalização da cultura...” (VEIGA-NETO, 2000, p 40) e de 

qualquer marca identitária que se produza como a referência ou como o outro dessa 

identidade. 

Ao constituir-se pelas vivências do sujeito, a identidade também não pode ser tratada 

como uma unidade, o que nos leva a falar em identidades, marcadas pelas formas de dar 

sentido as práticas e relações sociais produzindo significados. A produção de significados 

dentro de um sistema simbólico dá sentido à experiência pelo fornecimento de imagens que 

possibilitam a identificação, o posicionamento do sujeito em diferentes lugares, ou seja, suas 

identidades. Dessa forma, não existe uma identidade rígida ou unificada, mas fragmentada, 

                                                 
3 Pergunta dirigida à equipe no decorrer de uma das entrevistas. 
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constituindo-se ao passo que se transforma e, possibilitando ao sujeito uma diversidade de 

posições disponíveis (HALL, 2000; SILVA, 2000). 

A articulação que se dá pelo estabelecimento de uma norma e seus diferentes é o que 

define a identidade enquanto algo relacional. “A diferença é aquilo que separa uma identidade 

da outra, estabelecendo distinções...” (Woodward, 2000, p. 41). Precisamos voltar nosso olhar 

para os modos como se constituem tais diferenças, tantas vezes tomadas como essências do 

ser e, termos claro que qualquer sistema classificatório, que por sua vez, trabalha na 

categorização e sustentação destas marcações identitárias é, também, produto cultural datado 

e implicado em relações de saberes/poderes. Poder de definir identidades, marcar diferenças e 

estabelecer um padrão de normalidade ou referência. Para Silva (2000) “a afirmação da 

identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo dos diferentes grupos sociais, 

assimetricamente situados... A identidade e a diferença não são, nunca, inocentes” (p.81). 

Temos então outras infâncias. Infâncias que fugiram – ou foram afugentadas? - da 

própria Infância e dos especialistas que se voltaram para ela. Fugindo constituíram-se como 

ameaças, como riscos. Infâncias de risco. Risco pra quem? Como lidar com estes riscos? 

Quem vai lidar com estes riscos? 

Cria-se a necessidade de novas instâncias de intervenção de novos especialistas, fora 

da escola, fora do consultório. Produzem-se instituições de apoio, programas de assistência, 

projetos de acompanhamento, técnicas especiais de tratamento. Ao se produzir discursos de 

verdade, ao estabelecer normas, ao classificar, produz-se o diferente, que se torna alvo de 

discursos ortopédicos. O diferente ainda é tratado como um fenômeno que precisa ser 

normatizado e assim como uma “verdade” o constituiu outra entrará em jogo a fim de corrigi-

lo. Pedagogias, psicologias, tecnologias voltar-se-ão ao governo destes indivíduos, nos 

mostrando que, 

O poder não pára de questionar, de nos questionar, não pára de 
inquirir, de registrar; ele institucionaliza a busca da verdade, ele a 
profissionaliza, ele a recompensa. E, de outro lado, somos igualmente 
submetidos à verdade, no sentido de que a verdade é a norma; é o 
discurso verdadeiro que, ao menos em parte, decide... (FOUCAULT, 
1999, p. 29). 

 
Assim, é imprescindível atentarmos para os jogos de poder que atuam nessas 

produções – da menoridade, do risco, de programas de prevenção, enfim das grandes verdades 

com as quais aprendemos a conviver e entender como naturais; e de como estas as relações de 

poder estão envolvidas na própria constituição das diferenças, para que, como advertem 

Duschatzky e Skliar (2001), não sejam estas “consideradas como entidades fechadas, 

essencialmente constituídas” (p.129). Atribuir uma essência à diferença, do mesmo modo que 
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às identidades, consistiria em fazer permanecer “invisíveis as relações de poder e conflito e se 

dissolveriam os laços de vinculação entre sujeitos e grupos sociais” (DUSCHATZKY E 

SKLIAR, 2001, p.128). Se há uma infância que se constitui pela diferença não é porque exista 

uma natureza ou essência desta diferença, mas porque ela também está ligada a jogos de 

poder e relações de conflito, e talvez a diferença, tenha sido o modo possível de se constituir 

frente a estes jogos de poder. 

A partir dessa problematização talvez seja possível perceber a lacuna entre uma 

proposta idealizada de separação entre as coisas do mundo e as coisas dos homens, entre a 

produção de conhecimentos e a produção de sujeitos e, compreender como a naturalização 

dos sentidos está implicada com estas mesmas relações de forças que produzem verdades e 

sujeitos; “... a naturalização daquilo que a vontade de ordem produz resulta do ocultamento do 

poder que está na gênese das operações de ordenamento” (VEIGA-NETO, 2001, p. 112). Essa 

compreensão alavancaria o rompimento com o caráter estático e linear da história das coisas e 

dos homens, dos saberes e dos sujeitos, possibilitando a emergência da surpresa e mesmo da 

indignação em relação às práticas “cotidianizadas”, permitindo que também componham 

nossas formas de pensar e agir as noções de processualidade, o convívio com a 

imprevisibilidade e com o diferente, com a incerteza do que está por vir. O que temos hoje é a 

elaboração de um prognóstico das vidas de meninos que são tomados como em situação de 

risco social, prognóstico este que é marcadamente vinculado com a marginalidade e a 

delinqüência e que se estabelece a partir de uma grande dose de linearidade na associação de 

uma condição presente – de pobreza, de ser morador de vila...; com o futuro indesejável, que 

se justifica por uma crença na certeza e garantia da intervenção realizada como “remédio” 

para o mal que representa. Cria-se uma equação em que se parte do menino pobre, sinônimo 

de situação de risco e de futuro criminoso, sobre o qual faz-se agir uma série de estratégias 

disciplinares/ortopédicas, para obter-se como resultado o adulto normal, que não represente 

ameaça à sociedade. Nesta equação, variáveis como a produção sócio-cultural da situação de 

risco ou da criminalidade e a análise das diferenças e dos padrões de normalidade, não 

ganham espaço. 

Mais uma vez é necessário retomar como estes sentidos são produzidos culturalmente 

e compreender que apesar de todos os atravessamentos e especificidades do ambiente militar, 

estes discursos não são produzidos exclusivamente neste âmbito, afinal, “... a tropa é a 

sociedade, saíram de dentro do seio da família, da sociedade. Então o primeiro impacto, a 

primeira barreira que nós temos que superar é o nosso público interno, nós mesmos militares 

não vermos as crianças como trombadinhas, como crianças em grupo de risco. O primeiro 

desafio é esse”. Não há como estabelecer um locus de origem para este discurso, nem 
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delimitar sua abrangência, senão que perceber que o mesmo ecoa dentro e fora dos muros dos 

quartéis, constituindo e sendo constituído pelas práticas culturais e políticas, produzindo 

sentidos e formas de relações. 

Ao aceitar-se como natural a existência de crianças ou adolescentes em situação de 

risco, isenta-se a sociedade de seu compromisso com essa produção, e sobrepõe uma condição 

econômica a uma personalidade predisposta à marginalidade, ao desvio - numa compreensão 

de que o desvio das normas é socialmente prejudicial. Ao responsabilizar-se os sujeitos pela 

sua situação de desvantagem social, justificam-se as mais diversas formas de violência: da 

ação abrupta da polícia na abordagem de seus suspeitos, à perversidade de racionalizarmos o 

medo que sentimos destes outros que nos afrontam, e mesmo, de aceitarmos que os nossos 

iguais sejam crianças e adolescentes, enquanto os outros permaneçam sendo simplesmente 

“menores”. 

Compartilhando a idéia de que “... os riscos não são conceitos abstratos; são 

fenômenos socialmente situados, definidos no âmbito de uma formação social específica, de 

um determinado grupo...” (SPINK, 2000, p.160), este precisa ser entendido então como um 

sentido que se produz na sua utilização e apropriação por diferentes campos disciplinares e 

práticas sociais. 

Os modos como certos saberes produzem e tentam governar os riscos, entendidos aqui 

no sentido daquilo que não se deseja, são práticas que se voltam ainda para uma essência e 

que não ingenuamente, associam um traço natural da criança/adolescente pobre com a 

menoridade, com o risco; que trabalham com a possibilidade de absoluta previsibilidade e 

domínio dos modos de ser das pessoas sobre as quais se propõe a intervir. Uma das relações 

que se estabelece, está na articulação da pobreza com a menoridade e com o risco, de modo 

que ser “menor” já pressupõe um desvio a norma, e as noções de em risco e de risco se 

confundem, a vulnerabilidade e a ameaça se aproximam. Em outras palavras, nos modos 

como vivemos nossas relações com as diferenças, com os diferentes, com a alteridade, há 

pouca possibilidade de dissociar o “menor” do risco, ou seja, de algum modo, na menção ao 

“menor” o risco já está pressuposto. 

O risco passa a ser vivido como fragilidade - a fragilidade dos que estão em situações 

de risco; e como ameaça - a ameaça que representam as crianças/adolescentes de risco. Risco 

como fragilidade do outro e de si mesmo frente ao outro; como ameaça de ser o outro; ameaça 

do outro que é visto como perigoso; ameaça à ordem normal, que toma o EU como referência 

para o outro: “... o risco de ser um anormal e o risco de conviver com um anormal” (VEIGA-

NETO, 2001, p. 115) [itálico do autor]. 
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O que se constitui então, de certo modo, é um risco-diferença. “Todos aqueles 

considerados estranhos, diferentes – os conhecidos como ‘cidadãos de segunda classe’ – 

vivem cruelmente e são reconhecidos e tratados também de forma cruel” (COIMBRA, 2001, 

p.63). O risco-diferença passa a situar-se na pobreza “procura tirar os adolescente de área 

de risco né, adolescentes de baixa renda né... a renda familiar eu acho que influi muito nessa 

parte aí”; no ócio, “Se ele tiver sem fazer nada, né, ele está numa situação de risco. Porque a 

pessoa que não está fazendo nada ela pode receber, que nem a gente diz... pode receber 

influência de qualquer um envolta... que conduza ela para fazer até um ato ilícito, né, 

ingressar na drogadição, os pequenos furtos”; nos espaços, “problema tá no contexto onde o 

aluno vive”, “aquele que tá exposto, que tá na rua, não é só a questão assim das drogas, mas 

tá ali na rua, ocioso... muitos moram em vilas, a gente sabe que são vilas pesadas”, “...estão 

possibilitados de receber influências do meio que eles convivem de... de drogas, violência ou 

qualquer outro tipo de abuso”; nos fazeres e não-fazeres “[a criança pensa] só faço coisa 

errada”, “A evasão escolar já é um risco concreto, está fora de aula”; nos quereres “...vão 

onde querem, fazem o que querem...”, “E eles próprios vão mostrar para a gente, eles 

mesmo, como eles gostariam que eles fossem a partir daquele momento”; nos modos de ser e 

pensar “...ele pega coisas daquele meio onde ele vive, então de repente nem é defeitos que ele 

tem, mas aquilo ali ele assimila, ele tá naquele contexto ali, então têm muitas coisas dali que 

ele carrega consigo”; nas formas de relação, “falta assim de uma estrutura familiar... são 

meninos assim que têm várias dificuldades na família, né, de convivência familiar e que 

muitas vezes o pai perde a noção e a autonomia com esses filhos, né, e acaba gerando uma 

situação de risco”, “...aquela coisa da relação, difícil, a relação difícil entre pai, pai filho, 

mãe, filho, sem ter aquela coisa da conversa, do diálogo...”. E é também como diferença que 

este risco constitui-se como perigo, e seus personagens, como agentes perigosos. “Inclusive... 

instituições que têm capacidade de fornecer cursos profissionalizantes, eles não fornecem, 

eles não se comprometem devido a isso: eles terem medo... eles terem medo dessas crianças, 

eles não querem trabalhar com esse tipo de jovem, de adolescente...”. 

São instâncias que afrontam e ameaçam nossos modos, nossas verdades. Então a 

diferença, enquanto uma outra discursividade, uma outra linguagem, constitui-se como 

ameaçadora; o outro, que é o corpo vivo que fala esta diferença, que materializa a ameaça aos 

nossos modos de vida, aos nossos desejos, aos nossos espaços assegurados, passa a ser 

tomado como alguém a ser evitado, a ser prevenido. 

O que compõe o risco-diferença não pode ser então tomado como essencial a uma 

categoria de pessoas, mas efeito das possibilidades que se apresentam em um campo de lutas 

específico, como as formas possíveis de articulação sempre relacionadas a jogos de forças, a 
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um campo político, campos de saberes, que negam possibilidades e oferecem outras, que não 

devem por sua vez ser tomadas como eternas ou mesmo estáveis, mas que se reafirmam ou 

transformam-se no próprio andamento desse jogo, sendo a cada momento o novo, não a 

continuidade. Outro momento, outras forças, outras possibilidades, sempre uma 

descontinuidade para a emergência de novos acontecimentos. 

Frente ao apresentado pelo menos duas posições são possíveis. Podemos continuar 

aceitando o conforto presente na suposição de uma obviedade sobre a chamada situação de 

risco social; ou permanecer problematizando-a, dentre outras possibilidades a partir dos 

sentidos que se produzem nessa articulação do risco-diferença. Trata-se não apenas de uma 

escolha ou posicionamento teórico, mas acima de tudo ético-político implicado não só na 

prática da Educação ou da Psicologia, mas em qualquer disciplina que se proponha a produzir 

conhecimentos ou intervir sobre sujeitos, bem como em nosso próprio compromisso social, ao 

qual costumamos chamar de exercício de cidadania. 
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