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I 

Estou atormentado de ideias clássicas 

consumado, costurado, violado no costume 

Estou confabulado por convite falso 

por pensar, por fazer, por viver. 

 

Não vou mais nem por um instante autorizar essa alforria. 

Sou contra num tempo intransitivo... gramatical como devia ser.  

A vida desbota por falta de sentido oculto 

e se afirma pela inconsistência dos desejos, 

mas morre na conformada forma da ideia. 

 

 II               

   

E a poesia acontece em cada esquina distraída. 

 

Ai a proporção desastrada de perceber as devidas proporções. 

desastrado tombo de sentir o tamanho de tudo que está fora de si e tudo,  

tudo que está dentro de si e é tão grande. 

Ai o tamanho de tudo que é uma combinação de simples elementos 

e o tamanho de cada elemento e as lupas e os elementos dos elementos. 

 

santos! Santos! São tantos santos e tantos sentidos  

tantas filosofias com sentido e tantos sentidos que ainda não vimos 

são tantos livros, tantas literaturas, tantas músicas e tantas pessoas 

são tantos sentimentos e cada sentimento tão único. 

 

 Alfredo Freire, 2011. 
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RESUMO 

 

Esta dissertação tem por objetivo investigar a dimensão discursiva dos bancos de dados 

científicos. Entendemos que tais ferramentas são práticas discursivas e não meros 

repositórios de publicações científicas. A maneira como as publicações são neles 

inseridas amplia, por um lado, o acesso dos pesquisadores às informações, mas, por outro, 

restringe o número de produções acessadas e impõe uma ordem. Portanto, como 

ferramentas de busca, os bancos produzem efeitos nas práticas científicas. Seguimos a 

argumentação de Hacking (1999, 2001, 2007) a fim de investigar como essa dimensão 

discursiva cria tipos de pessoas, mais especificamente, buscamos entender que papel os 

bancos de dados exercem na construção do conceito de adolescência vulnerável. 

Percorremos o trajeto histórico do uso e da cristalização da noção de vulnerabilidade 

como conceito organizador nas diversas áreas do saber e, com maior especificidade, na 

Psicologia. Para isso, um levantamento quantitativo foi realizado no portal de periódicos 

da CAPES através de um software desenvolvido especificamente para esse propósito. 

Posteriormente realizamos um levantamento das publicações na PsycINFO, analisando 

discursivamente as versões de vulnerabilidade e de adolescência vulnerável performadas 

nas publicações de subáreas da Psicologia. Por fim, no banco SciELO e BVS, estudamos 

publicações indexadas no Qualis de Psicologia, estudando a associação entre 

vulnerabilidade e adolescência em publicações científicas nacionais. 

  

 

Palavras-chave: bancos de dados, vulnerabilidade, adolescência, Ian Hacking.  
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims to investigate the discursive dimension of scientific databases. We 

understand that these tools are discursive practices and not merely repositories of 

scientific literature. Whilst the way in which articles are added to databases broadens the 

access researchers have to information, it also restricts the choice of articles available for 

access and the order in which they are accessed. Therefore, as search tools, databases 

have an impact on scientific practice. We have followed the argumentation presented by 

Hacking (1999; 2001; 2007) in order to investigate how the discursive dimension of 

scientific databases makes up kinds of people, more specifically, we attempt to ascertain 

the role databases play in determining the concept of vulnerable adolescents. We studied 

the history behind the use and crystallization of the notion of vulnerability as 

an organizing concept in the various areas of knowledge and more specifically in 

Psychology. To this intent, we gathered quantitative information on periodicals from the 

CAPES portal through a software developed exclusively for this purpose. Subsequently, 

we gathered information on publications from the PsycINFO database, analyzing 

discursively the vulnerability and vulnerable adolescents versions performed in 

publications from subfields of Psychology. Lastly, we focused on publications from the 

SciELO and BVS databases indexed by Qualis Psychology, evaluating the association 

between vulnerability and adolescence in national scientific publications in Brazil. 

 

 

Keywords: databases, vulnerability, adolescence, Ian Hacking. 
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Introdução 

 

Quem são os adolescentes e os jovens vulneráveis? O que é ser vulnerável? 

Inicialmente, estas foram perguntas suscitadas pela prática profissional no Projeto 

Travessia1, pelo período de quatro anos (2008 a 2011). Neste projeto, foram 

desenvolvidas oficinas com público de doze a dezoito anos, integrante de políticas 

públicas direcionadas a adolescentes em múltiplas condições de violência – dentre elas, 

violência doméstica, violência sexual, exploração sexual e processos de privação de 

liberdade. Esses jovens eram designados pelas redes das políticas e pelos profissionais 

que lá transitavam como adolescentes e jovens em situação de “vulnerabilidade social”. 

Na presente pesquisa, propomos entender os usos da expressão “adolescência 

vulnerável” com a intenção de desnaturalizar a associação entre esses dois termos. 

Consideramos necessário um maior cuidado no uso do conceito de vulnerabilidade, uma 

vez que este passa a ser um repertório utilizado para produzir sentidos sobre os fenômenos 

do mundo (SPINK, M.J., 2004). 

A produção de sentidos se faz em um processo coletivo e interativo no qual as 

pessoas constroem e ressignificam termos e noções que possibilitam compreender e lidar 

de modo particular com situações cotidianas. O modo como se fala sobre os fenômenos 

produz novos sentidos e maneiras de se relacionar com eles. As práticas discursivas são 

constituídas por repertórios que demarcam o campo de possibilidades para a produção de 

discursos considerando o contexto em que essas práticas são produzidas e os tipos 

relativamente estáveis de enunciados emitidos (SPINK, M. J.; MEDRADO, B.  2004). 

Neste contexto, nosso objetivo não é lançar luz sobre o que estava obscurecido, 

definir o que de fato é vulnerabilidade ou mesmo expor as explicações do termo dada por 

pesquisadores, mas, sim, problematizar os modos pelos quais a associação entre 

adolescência e vulnerabilidade são performados nos discursos científicos. Pretendemos 

identificar os usos do termo “vulnerabilidade” nas produções de diferentes áreas do saber, 

priorizando a observação do modo como ele é apropriado pela Psicologia e, mais ainda, 

                                                 
1Projeto Travessia consiste em uma prática extensionista de oficinas de escuta e de fala, e de produção 

textual, plástica ou cênica, que derivam de ações articuladas das políticas públicas e dos sistemas de garantia 

e de defesa dos Direitos à Cidadania no município de São Jose dos Campos. Desenvolve-se a partir de 

parcerias no atendimento integral a crianças e adolescentes em situação de violência intrafamiliar e risco 

psicossocial. Atende em suas oficinas crianças e adolescentes em situações diversas de vulnerabilidade. 
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como se encontra associado à adolescência ou à juventude nas produções identificadas ao 

longo desta pesquisa. 

 

Os bancos de dados na perspectiva da circulação de noções e de conceitos 

 

Iniciamos a pesquisa realizando um levantamento bibliográfico sobre 

adolescências e juventudes vulneráveis no banco de dados da SciELO. O material assim 

obtido permite acesso às publicações de ciências já cristalizadas na forma de uma 

produção textual finalizada e divulgada em alguma instância. Na literatura científica 

circulam discursos nos quais diversos enunciados competem entre si pelo estatuto de 

verdade. Nesta perspectiva, o discurso científico, assim como qualquer discurso, se 

realiza como um endereçamento a um destinatário que determina não só o tratamento a 

ser dado ao tema, como também o querer-dizer do locutor e o gênero do discurso com o 

qual fazê-lo (BAKHTIN, 2010). 

Este primeiro momento suscitou questões acerca da formação de um conceito e 

de sua naturalização nas práticas dos cientistas. Como ocorreriam esses processos? Vi, 

revi, pensei, virei de ponta-cabeça, virei novamente: os usos pareciam se referir a 

diferentes versões de “vulnerabilidade” sem, no entanto, haver muito cuidado com a sua 

definição. Não havia, em geral, uma determinação de qual definição de vulnerabilidade 

cada pesquisador estaria se valendo para a construção da sua pesquisa; por outro lado, 

havia autores que definiam por si próprios o entendimento que tinham dessa noção. Na 

leitura dos artigos, muitas vezes nos deparávamos com o uso de “vulnerabilidade” como 

um termo de sentido imediato, estável e entendido objetivamente pelos pares. Ou seja, a 

polissemia do termo parecia ser ignorada. 

 

O que parecia apenas uma observação inicial, facilmente solucionável, acabou se 

revelando questão central para a continuidade da pesquisa.  Apesar de haver outros 

questionamentos, isso, por si só, já era suficientemente vasto e interessante. 

Muitas vezes, entende-se o conjunto de produções obtidas nos bancos de dados 

como a representação de um ou mais agrupamentos de pesquisadores (são as ilhas de 

conhecimento: linhas de pesquisa ou subáreas do saber), na qual os pensamentos a 

respeito de um tema se apresentariam na soma de cada produção com clareza e distinção: 

vê-se o resultado de uma pesquisa em um banco de dados e, rapidamente, compreende-

se? o que cada grupo de pesquisadores pensa a respeito de um dado tema. Não obstante, 
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esse senso comum negligencia a ideia de que os bancos de dados não nos oferecem o 

pensamento de um período histórico ou de uma área específica, mas apenas uma lista de 

artigos, sendo essa lista oferecida a cada pesquisador que quiser entender o que é 

vulnerabilidade. 

Desta forma, o modo como se organizam os bancos de dados2, por exemplo, 

através da escolha dos seus critérios de relevância, sua segmentação por áreas, inclusão 

ou não de periódicos, entre outros, determina quais informações e, por assim dizer, quais 

versões serão utilizadas na construção de uma pesquisa. 

Percebia cada vez mais que esse problema estava diante de mim de modo mais 

concreto do que imaginara. Pensava estar lidando com as concepções de vulnerabilidade 

nas pequenas ilhas de conhecimento vistas na prática científica, porém, quanto mais 

buscava entender como se operavam os conceitos nessas pequenas ilhas, mais percebia 

que esse retrato imaginado e essa disposição dos pensamentos não era senão o sinal de 

que existia mais um dispositivo atuante na materialização dos conceitos: os próprios 

bancos de dados! 

Os resultados gerados em uma pesquisa em um banco de dados eletrônico 

mostram artigos dispostos fora de sua dinâmica discursiva, ou seja, não vemos 

propriamente o diálogo entre os artigos e outros textos ou interlocutores, mas apenas 

artigos dispostos simultaneamente e segundo alguma ordem estabelecida pelo sistema e 

seus usuários, como “relevância”, “data de publicação” ou “ocorrência nas palavras-

chave”. 

Como deveríamos entender, portanto, os resultados de uma pesquisa em um 

banco de dados? Poderiam eles registrar o pensamento ou mesmo as várias ilhas de 

pensamento de uma ciência? 

Segundo Foucault (1996), os discursos devem ser “tratados como práticas 

descontínuas, que se cruzam por vezes, mas também se ignoram ou se excluem” 

(FOUCAULT, 1996, p. 52). Esse é o retrato imaginado: a maneira como se configura a 

lista de artigos é também um discurso, pois não vemos as relações de produção do 

conhecimento científico a respeito da vulnerabilidade em um banco de dados, afinal, eles 

são descontínuos, mas vemos um discurso que pretende mostrar panoramicamente o que 

se diz sobre vulnerabilidade por uma ordem que não é aleatória. É preciso atentar para o 

que há de discursivo na interação do pesquisador com as ferramentas de busca e o que há 

                                                 
2 Optamos por utilizar a expressão “banco de dados”, apesar de seu caráter materialista, por esta ser a forma 

mais comumente usada no discurso cotidiano. 
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para além do simples acesso ao registro de artigos. Não acessamos apenas os conteúdos 

de um banco de dados, mas acessamos através dessas ferramentas: a dinâmica discursiva 

entre pesquisador e ferramenta de busca é dialógica, criando realidades e legitimando 

conceitos. Aplicando estas considerações à análise do conceito de vulnerabilidade 

relativo a adolescentes e a jovens, buscaremos, nesta pesquisa, entender como se operam 

as construções de conceitos nos bancos de dados científicos. 

Assim, os questionamentos que nos direcionaram ao nosso objeto de pesquisa 

serão evidenciados nos passos dados no desenvolvimento da escrita da dissertação. Desta 

forma, propomos posicionar o banco de dados e sua organização das produções científicas 

como agentes na dinâmica de produção e de cristalização de noções. 

As produções que se propõem a discutir “vulnerabilidade” e “adolescência e 

juventude vulnerável” constituem os caminhos escolhidos por nós para acompanhar como 

determinado conceito é performado nas bases de dados.  Como ferramentas de 

catalogação e de indexação, as bases constituem estratégias de legitimação de 

determinados saberes que, por sua vez, produzem efeitos na produção de conhecimento e 

de práticas. 

A escolha por pensar especificamente a construção do conceito de 

vulnerabilidade não ocorreu ao acaso. Essa opção se estabelece pelo interesse em pensar 

a respeito da adolescência e da juventude atribuídas como vulneráveis, tendo em vista 

minhas práticas como psicóloga dentro de um serviço articulado com as políticas públicas 

de meu município, durante as quais surgiram questionamentos a respeito de nomeações 

que classificam e designam modos e condições de existência. 

Neste contexto, as políticas e as práticas que atuam categorizando determinados 

grupos sociais – neste caso, adolescentes designados como vulneráveis – reafirmam a 

produção de classificações que podem tanto ser um dispositivo para assegurar direitos, 

como, muitas vezes, podem acabar reiterando a condição de vulnerabilidade que buscam 

enfrentar. 

Em suma, acreditamos que nossa pesquisa possibilitará entender como as bases 

de dados influenciam a forma com que categorizamos e compreendemos os fenômenos 

com os quais lidamos em nossas práticas profissionais. Além disso, compreendemos que 

os usos das classificações norteiam diretrizes políticas de intervenção. Assim, pensar a 

organização e as formas de acesso a produções científicas que trazem versões sobre 
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adolescência e juventude vulnerável é um caminho para compreender como certas noções 

circulam, migram entre áreas do saber e cristalizam-se como “conceito organizador”.3 

 

Aproximações com o campo-tema 

 

Diante de um emaranhado de linguagens sociais que circulam nas produções 

científicas, decidimos inicialmente acessar o banco de dados da SciELO, fazendo a leitura 

dos vinte primeiros artigos, que estavam elencados por ordem de relevância4, como 

resultado da busca com as palavras-chave (vulner* AND (adolesc* OR juven*) no título5. 

Com base nesses artigos realizamos uma “bibliografia reticulada”6, ferramenta utilizada 

pelo Núcleo de Pesquisa em Práticas Discursivas e Produção de Sentidos no Cotidiano 

(NPPDPS), no qual esta dissertação é desenvolvida. 

A vulnerabilidade associada à adolescência e à juventude é um “conceito organizador” 

que tem recebido a atenção de trabalhos acadêmicos e provocado discussões em políticas 

públicas ao redor do mundo (ABRAMOVAY (2002), AYRES, J., ET AL (2003), 

YUNES e SZYMANSKI (2001), WAISELFISZ, J. (2004)). Nesse recorte, as pesquisas 

produzidas em torno da associação entre vulnerabilidade e adolescência ou juventude 

estão imbricadas com outras noções. A associação referida relaciona-se com diversas 

problemáticas de estudo, como por exemplo, dentre os termos mais citados, pobreza, 

gestação, AIDS, políticas públicas, saúde mental, gênero e, majoritariamente, 

sexualidade. Muitos desses estudos versavam sobre a análise de serviços e/ou discursos 

de pessoas que usufruem dessas práticas: adolescente gestante, assistentes sociais que 

                                                 
3A definição de “conceito organizador” é feita por Ian Hacking (2001).  A expressão consiste em 

compreender como os conceitos organizam materialidades e socialidades para dar conta de um fenômeno; 

ela auxilia na coligação e na estruturação de determinadas ações, juízos e narrativas. Este conceito será 

melhor explorado no capítulo 1. 
4 O critério de relevância é atribuído de forma particular por cada banco. Cabe problematizar a naturalização 

com a qual trabalhamos esse conceito, sem ao menos nos questionarmos a respeito das diretrizes que o 

consolidam. Diante a ausência de uma definição na página oficial do banco, entramos em contato com a 

SciELO via e-mail com a intenção de esclarecer as vias pelas quais seu filtro de relevância era estabelecido. 

Eis que prontamente eles nos responderam explicando que existe uma lógica computacional que qualifica 

os artigos como os mais ou menos relevantes. 
5 Os campos de busca dos bancos de dados possuem especificidades que requerem um conhecimento prévio 

para seu manejo eficiente: o símbolo de (*) exerce função de truncamento como recurso de abrangência de 

resultados de pesquisa. Além disso, utilizamos os operadores lógicos boleanos, para obter melhores 

resultados na pesquisa, cada qual com a seguinte função: intersecção (AND), união (OR) e exclusão (NOT). 
6 Técnica que se baseia na concepção da bibliografia como uma rede recursos de legitimação de argumentos 

presentes em um texto científico. Consiste na identificação e sistematização das referências bibliográficas 

presentes em um dado texto científico em relação a um determinado tópico, com o objetivo de identificar 

outras produções de interesse e os principais autores que discutem determinado assunto (GALINDO, 2003). 
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lidam com medida socioeducativa, enfermeiras de uma UBS, moradores de rua, entre 

outros. 

Neste levantamento inicial, percebemos que alguns autores conformam a 

associação entre adolescência ou juventude e vulnerabilidade como uma via de 

problematização do modo utilizado por pesquisas para relacionar esse período da vida 

com condições de pobreza ou desvalia. O uso dessa noção decorre da reflexão a respeito 

das limitações dos estudos sobre a pobreza existentes até então, motivados pela 

preocupação em abordar de forma integral não somente o fenômeno da pobreza, mas 

também as diversas modalidades do que pode ser determinado como desvantagem social. 

Abramovay, M. et al. (2002), argumentam que apesar do uso histórico do termo 

vulnerabilidade em diversos estudos sociais, a noção de vulnerabilidade social como 

conceito organizador é encontrada apenas na década de noventa. A noção foi utilizada 

desde então em várias pesquisas e textos oficiais de políticas de direitos humanos e 

diretrizes de atuação profissional. 

Por exemplo, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), discute e 

trabalha desde 1946 para ajudar a construir um mundo onde cada criança e cada 

adolescente tenha todos seus direitos respeitados, protegidos e cumpridos, considerando 

a infância e a adolescência como condição especialmente vulnerável às violações de 

direitos, à pobreza e à iniquidade. Nesse sentido, jovens e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade configuram-se como todos aqueles que não estão com seus direitos 

assegurados (UNICEF, 2013). 

A CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe), vinculada 

à ONU, em seu relatório, afirma que a vulnerabilidade social associada à juventude é um 

dos principais desafios para ser superado pelas políticas públicas para essa parcela da 

população (CEPAL-OIJ, 2000). 

A importância desse conceito para o campo das políticas públicas pode ser vista 

na redação de alguns documentos públicos em âmbito nacional, como o Índice de 

Vulnerabilidade Juvenil, introduzido em 2007, e o índice de Vulnerabilidade Juvenil à 

Violência e Desigualdade que data de 2014. 

O Índice de Vulnerabilidade Juvenil foi desenvolvido pela Fundação Sistema 

Estadual de Análise de dados de São Paulo (SEADE/SP) que, no período entre 2000-

2005, levantou dados para criar o índice, cuja função central é auxiliar na escolha de áreas 

de intervenção nos noventa e seis distritos administrativos do município de São Paulo. O 

relatório justifica a nomeação “vulnerabilidade juvenil” como uma escolha deliberada de 
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nomenclatura para se contrapor àquelas utilizadas de forma mais recorrente, 

como “adolescentes em situação de risco” ou “adolescentes em situação de exclusão 

social”. Essas nomeações, na ótica do projeto, poderiam distorcer o entendimento da 

grave e complexa problemática em que estão envolvidos os adolescentes (SEADE, 2006). 

Em 2014 foi introduzido o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e 

Desigualdade, um indicador calculado para orientar políticas públicas de diferentes áreas 

e por diferentes níveis do governo. Trata-se de um indicador sintético que agrega dados 

relativos às dimensões consideradas chave na determinação da vulnerabilidade dos jovens 

à violência. Esse novo índice inclui, além das variáveis que compõem o Índice de 

Vulnerabilidade Juvenil à violência produzido pelo Ministério da Justiça em parceria com 

o Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2010, o risco relativo de jovens negros e 

brancos serem vítimas de homicídios. Essa nova variável visa evidenciar o peso da 

desigualdade racial na vulnerabilidade juvenil à violência nos estados brasileiros 

(BRASIL, 2014). 

Essa breve aproximação inicial à bibliografia que trata da associação entre 

adolescência e juventude e vulnerabilidade, seja de forma direta ou não, suscita diversas 

questões. A primeira concerne à invenção de pessoas a partir de classificações, questão 

discutida no presente trabalho a partir das teorizações de Ian Hacking (1999; 2001; 2007). 

Uma segunda questão seria entender como as bases de dados funcionam como artefatos 

ativos na cristalização de noções nos diversos campos da ciência. Outro questionamento 

seria, ainda, como o termo “vulnerabilidade” migrou para a área da Psicologia e como é 

usado nela. 

A partir dessas considerações, será objetivo desta pesquisa: 

 

Objetivo geral 

 

Entender a construção de tipos de pessoas a partir da circulação e da cristalização 

de noções em bases de dados: o caso da associação entre adolescência7 e vulnerabilidade 

na área da Psicologia. 

                                                 
7 Apesar das críticas referentes ao uso do termo “adolescência”, optamos por utilizá-lo em nossas buscas 

por dois critérios:  primeiramente, pretendemos nos aproximar das ocorrências históricas que tratam o 

período situado entre infância e idade adulta associado ao conceito de vulnerabilidade. Para tal, escolhemos 

o termo que historicamente é usado para nomear esse intervalo, bem como para compor a associação visada, 

que é “adolescência vulnerável”; segundo, pela viabilidade de fazermos opções que irão refinar os 

resultados de nossas buscas. Apesar da escolha do termo adolescência como filtro, também abrangeremos 

a noção de juventude, quando, por decisão de um autor ou quando considerarmos necessário. 
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Objetivos específicos 

 

 Analisar os sentidos históricos do termo vulnerabilidade a partir de sua 

etimologia; 

 Identificar em quais áreas do saber a noção de vulnerabilidade é empregada e 

a quais temas está associada; 

 Entender quando e relacionada a quais temas a noção de vulnerabilidade 

passa a ser utilizada na Psicologia, por meio da análise de artigos indexados 

na base PsycINFO da American Psychological Association (APA); 

 Analisar como se estabelece a associação entre adolescência e 

vulnerabilidade na Psicologia em produções nacionais a partir dos artigos 

identificados nos bancos da SciELO Brasil e na BVS publicado em revistas 

que constam do Qualis da Psicologia. 

 Esta dissertação está estruturada da seguinte maneira: 

No primeiro capítulo, discutiremos como conceitos são construídos, buscando 

entender o modo pelo qual esses processos atuam especificamente nas produções 

científicas. Considerando a centralidade da linguagem nestes processos, apresentaremos 

a abordagem das práticas discursivas e dos pressupostos construcionistas, nos apoiando 

nas discussões de Mary Jane Spink (2004; 1999) e Kenneth Gergen (1985). Ian Hacking 

(1999; 2001; 2007), nos ajudará a pensar como as classificações interagem com as 

pessoas produzindo modos de existência. E, por fim, teceremos um diálogo entre Hacking 

(1999; 2001; 2007) e Michel Foucault (1996), na medida em que este último contribui 

para compreendermos os discursos científicos como estratégias de controle e de poder. 

No segundo capítulo, apresentaremos os bancos de dados como estratégias de 

legitimação do conhecimento, tendo por foco a desnaturalização da organização dos 

mesmos. Utilizaremos Peter Burke (2003) para compreender o movimento no qual o 

conhecimento, as universidades, os livros e as bibliotecas começaram a serem 

sistematizados. Em um segundo momento, exploraremos a criação das sociedades de 

ciências junto com a consolidação dos artigos científicos em anuários. Posteriormente, 

veremos como os bancos de dados científicos, que reuniam grandes coleções de revistas 

e anuários, se digitalizaram e se transformaram a partir das ferramentas de buscas. Por 
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fim, faremos uma breve discussão a respeito da produção de ciência a partir dos critérios 

de avaliação das agências de fomento. 

No terceiro capítulo serão descritos os procedimentos com detalhamento das 

bases de dados que serão utilizadas na pesquisa. No entanto, esse capítulo não se propõe 

apenas a descrever simplesmente seu funcionamento, mas endossa o argumento indicado 

no capítulo anterior, referente à compreensão dos bancos como ferramenta construtora de 

sentidos. 

No quarto capítulo analisaremos os primeiros usos do termo vulnerabilidade a 

partir de uma análise etimológica e do mapeamento quantitativo das áreas do 

conhecimento em que historicamente circulou essa noção. Utilizaremos para este fim, o 

Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e, assim, através do cruzamento de dados dos termos no título do artigo e das 

classificações temáticas dos periódicos em que estão indexados, traçaremos um panorama 

das áreas que se apropriaram da noção de vulnerabilidade como conceito organizador. 

No quinto capítulo entraremos no campo de saber da Psicologia, através dos 

bancos de dados da PsycINFO. Iremos descrever a circulação da noção ou conceito de 

vulnerabilidade nesta área, atentando para a migração temática do conceito e 

identificando quando ele passou a ser utilizado. Pesquisaremos também quais usos são 

feitos da associação entre vulnerabilidade e adolescência ou juventude na Psicologia por 

meio do levantamento das ocorrências desta associação no título dos artigos, nas 

diferentes subáreas temáticas de Psicologia existentes no banco. 

No sexto capítulo trabalharemos com as produções de acesso livre indexadas na 

SciELO Brasil e complementaremos nosso corpus com produções que estão indexadas na 

BVS. Examinaremos os conteúdos dos artigos para entender a associação entre 

vulnerabilidade e adolescência na área temática de Psicologia. Depois, realizaremos uma 

bibliografia reticulada a partir da qual será feita uma análise discursiva dos artigos 

selecionados, visando entender as definições de adolescência vulnerável adotadas e os 

autores utilizados como suporte nesta conceituação.  
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1. A produção social dos discursos científicos 

Apresentaremos neste capítulo os nossos principais norteamentos teóricos. 

Nosso objetivo é entender como classes ou tipos de pessoas podem ser construídos e quais 

ferramentas dispomos para entender a dinâmica envolvida neste processo. Como 

consideramos fundamental o papel do conhecimento científico em circulação na 

formação, na manutenção e na segmentação de nossos posicionamentos sobre o mundo e 

seu funcionamento, buscaremos discutir o papel dos bancos de dados científicos e das 

produções científicas nas construções de classes ou tipos de pessoas, além de explorar o 

papel de ambos como dispositivos que legitimam determinados discursos científicos e, 

por consequência, classificações de pessoas.  

O capítulo está estruturado em quatro partes:  

Na primeira, apresentaremos algumas considerações construcionistas e 

desenvolveremos alguns pressupostos da abordagem de práticas discursivas.  Situaremos 

esta discussão para compreender as forças constitutivas dos discursos como produtores 

de realidades. 

Na segunda, abordaremos as principais ideias do filósofo Ian Hacking (1999; 

2001; 2007), que irão nos ajudar a embasar nossos passos de pesquisa e o 

desenvolvimento do que exporemos nos capítulos seguintes; discorreremos sobre 

conceitos que nos auxiliarão a entender a relação existente entre as classificações, 

nomeações e suas reverberações nas pessoas classificadas; apresentaremos o conceito de 

nominalismo dinâmico proposto pelo filósofo, assim como pensaremos sobre o 

posicionamento de pessoas como alvos móveis para classificações; por fim versaremos 

sobre a expressão looping effect para entender processos de interação entre as nomeações 

e os nomeados.  

Na terceira parte, utilizaremos as reflexões de Ian Hacking ainda na perspectiva 

das práticas discursivas de produções científicas, ampliando a discussão dos efeitos dos 

bancos de dados científicos na construção de tipos de pessoas. 

Na quarta parte, apresentaremos categorias que configuram um possível 

enquadre (framework) para o desenvolvimento de análises. Assinalaremos o 

entendimento destes mecanismos e destas engrenagens com a finalidade de expor de 

modo sistemático um embasamento para a discussão de nossos resultados e para a 

articulação de nossas considerações finais. 
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1.1 Práticas discursivas e algumas considerações construcionistas 

 

Não existe uma única abordagem ou teoria construcionista. Isso remete à 

dificuldade de delinear aqui quais seriam ou mesmo se existiriam os pressupostos de tal 

movimento. Contudo, em um esforço de entendimento preliminar, nos apoiaremos em 

Kenneth Gergen (1985), Ian Hacking (1999; 2001; 2007) e Mary Jane Spink (2004) para 

traçar um panorama que nos permita adentrar no campo das teorias ontológicas e 

epistemológicas, nas quais se baseia este trabalho. 

 Essa dificuldade de definição do construcionismo não se dá apenas pela 

multiplicidade de abordagens, mas pelo fato de se constituir prioritariamente como um 

posicionamento e não como um sistema teórico com premissas pré-formuladas. Gergen 

(1985), no entanto, propõe algumas diretrizes. Primeiro, afirma que os modos pelos quais 

escolhemos termos para falar do mundo são construções sociais situadas historicamente 

– o processo de entender a realidade não seria dirigido às coisas mesmas, mas guiado por 

interações sociais. Segundo, os enunciados se mantêm ao longo do tempo não somente 

por conta da sua validade ou da correspondência aos fatos, mas especialmente devido aos 

processos sociais, negociações de sentidos entre os participantes. Terceiro, as formas de 

falar sobre o mundo produzem realidades, excluem possibilidades interpretativas, dão 

suporte a certas práticas e excluem outras. “A investigação socioconstrucionista 

preocupa-se sobretudo com a explicação dos processos por meio dos quais as pessoas 

descrevem, explicam ou dão sentido ao mundo em que vivem” (GERGEN, 1985, p. 267). 

Assim, objetos tomados por nós como naturais, são, na verdade, objetivações 

resultantes das convenções criadas por nós mesmos. Em outras palavras, as características 

dadas aos objetos provêm de nossas práticas. Nesta configuração, a própria construção 

do conhecimento científico seria resultado de nossas práticas de objetivação, bem como 

a linguagem pela qual construímos um raciocínio e, por conseguinte, as classes 

conceituais que criamos, seriam reguladas a partir de tais práticas, não sendo, portanto, 

tais classes preexistentes a forma como convencionamos nosso cotidiano (GERGEN, 

1985). 

Neste caminho, entendemos o conhecimento como algo construído pelas 

pessoas, no dialogismo das relações, produzindo sentidos compartilhados e resultando 

“numa socialização do conhecimento que passa a ser algo que construímos juntos por 
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meio de nossas práticas sociais e não algo que apreendo do mundo” (SPINK, 2004, p. 

20).  

As interações realizam-se através de discursos posicionados nas construções 

cotidianas. Os discursos sobre o mundo se apresentam como artefatos de intercâmbio 

sociocultural produzidos nas práticas cotidianas e, por isso, não representam ou refletem 

algo exterior: o discurso é ação. Como expressa Gergen (1985), "o Construcionismo 

Social concebe o discurso sobre o mundo, não como um reflexo ou como um mapa do 

mundo, mas como um produto da interação social" (1985, p. 266). 

Definimos discurso seguindo as considerações de Michel Foucault no texto 

Ordem do discurso (1996)8. Primeiramente, é preciso saber que o discurso não é o seu 

símbolo ou seu som. Também não é o seu significado ou o esclarecimento a respeito de 

um objeto. Certamente não é, ainda, da ordem das coisas e dos corpos. Assim como 

Foucault (1996), concebemos o discurso como “da ordem dos acontecimentos”.  

[...] em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 

controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, 

dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 

materialidade. (FOUCAULT, 1996, p. 9). 

 

Por meio dos discursos produzimos ativamente múltiplas versões da realidade. 

O movimento que dá sentido e produz efeito no mundo através dos discursos são as 

práticas discursivas. Essas são linguagens em ação, pois os discursos são tão produtores 

de realidade quanto qualquer ação concreta, como explica Spink: 

As práticas discursivas, assim situadas, constituem o foco central de 

análise na abordagem construcionista. Implicam ações, seleções, 

escolhas, linguagens, contextos, enfim, uma variedade de produções 

sociais das quais são expressão. Constituem, dessa forma, um caminho 

privilegiado para entender a produção de sentido no cotidiano (SPINK, 

2004, p.21). 

 

Seguindo esse raciocínio, cabe refletir sobre os sentidos produzidos pelos 

discursos científicos. Partimos do pressuposto de que a ciência é uma linguagem social e 

tem formas peculiares de apresentação e de circulação de seus discursos. Considerando o 

                                                 
8 A Ordem do discurso ou no original em francês: L'ordre du discours é um livro que reproduz a aula 

inaugural ministrada por Foucault ao assumir a cátedra no Collège de France em 1970. Tal obra pode ser 

considerada um texto de ligação entre as obras História da loucura, As Palavras e as coisas, A Arqueologia 

do saber, datadas da década de 1960, centradas predominantemente na análise das condições de 

possibilidade das ciências humanas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_de_France
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
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fazer ciência como uma prática social, seu sucesso e sua legitimação estariam associados 

à possibilidade de comunicação de seus resultados. Uma vez que publicações indexadas 

em revistas científicas consistem na principal forma contemporânea de circulação do 

conhecimento de maneira sistematizada, qualquer esforço de organização do 

conhecimento acaba sendo uma via de manutenção e de legitimação de discursos.  

Por isso, entendemos as bases de dados como práticas discursivas que funcionam 

como ferramentas na coprodução de sentidos no campo científico. Desta forma, o 

discurso científico passa a ser visto não somente como enunciado sobre as coisas ou como 

acesso imediato aos objetos, mas também como o modo pelo qual determinados 

enunciados são legitimados, justificando práticas e produzindo efeitos. 

No universo das bases de dados circulam termos, pesquisadores, conceitos, 

artigos, revistas, políticas de produção e posicionamentos, os quais produzem uma 

multiplicidade de sentidos. Por isso, a fim de evitar entender todos esses elementos como 

naturais ou estáveis, vertemos nossa atenção para a forma como estas informações se 

tornam acessíveis a partir dos bancos de dados. Ao nos depararmos com a categorização 

e com a ordenação dos resultados das buscas nessas ferramentas por determinados 

critérios, como, por exemplo, por relevância ou por fator de impacto, verificamos que o 

modo de organizar as produções de conhecimento possui suas próprias regras de 

funcionamento, seguindocritérios nem sempre explícitos. Em relação ao critério de 

relevância e ao fator de impacto, questionamos: 

 Quais critérios regulam tal categorização? 

 Como ocorre – mesmo que por um período de tempo – o processo de 

cristalização de algumas publicações como mais relevantes? 

 Os resultados de uma busca estão atrelados a critérios “qualitativos” de 

que tipo? 

Para entendermos os bancos de dados como fonte de informação e de 

legitimação de conhecimentos, pensamo-los como algo socialmente construído, mas não 

os consideramos entidades objetivas.  Assim, na presente pesquisa não nos interessa 

buscar uma definição para o conceito de vulnerabilidade como um elemento do mundo, 

ao contrário, como propõe Hacking (2001), interessa-nos entender como esse conceito 

opera, quais classes cria e quais efeitos gera.  

Ainda, os discursos científicos não coexistem harmonicamente, isto é, não existe 

um único enunciado que represente o campo científico como um todo. Trata-se de uma 

multiplicidade de posicionamentos. Desta forma, devemos ter cautela ao pensar na coesão 
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da própria noção de comunidade científica (KUHN, 1997), pois isso gera o inconveniente 

de admitir uma ontologia que objetifica a classe científica como uma entidade. Ao 

contrário, há uma disputa constante pela legitimidade dos discursos (FOUCAULT, 1996) 

de tal forma que afirmar a existência de uma sentença que resuma a opinião da 

comunidade científica a respeito de uma questão qualquer desconsidera o dinamismo e a 

interanimação dialógica (BAKHTIN, 2010) presente no debate acadêmico. 

1.2 Nominalismo dinâmico, alvos móveis e looping effect 

O nominalismo se apresenta na história da filosofia por autores como Hobbes, 

Locke, Russell e Austin. Tradicionalmente sustenta que as categorias e as classes são 

criadas e estabelecidas pelo nome e, uma vez estabelecidas, permanecem basicamente 

fixas e não interatuam com o classificado. O “nome”, ou o que seriam configuradas como 

as “classes universais”, não teriam qualquer relação com os objetos do mundo que se 

pretende referenciar. Assim, o nome “homem” não é algo existente que mantém uma 

relação de semelhança com as suas instâncias no mundo; é uma construção intelectual 

apenas, um mero nome. Hacking (2001) reconfigura esta questão a partir do que ele 

denomina de “nominalismo dinâmico”.  

Essa visão faz a conexão com o que passa a existir com “dinâmica histórica de 

nomear e o uso posterior do nome” (Hacking, 2001, p. 39). O autor canadense nos convida 

a examinar as complexidades da vida real, mostrando que essa dinâmica leva cada 

classificação a novas classificações. Nomear é uma ação, mas não uma ação isolada: o 

processo de nomeação, em atrito com as realidades daí advindas, resulta na permanente 

modificação das classificações. Essa forma de conceber o nominalismo ilustra como a 

categoria e o categorizado se ajustam mutuamente e afirma que vários tipos de seres 

humanos e atos humanos passam a existir junto com nossa invenção dos modos de nomeá-

los. 

Um dos alvos móveis para as tentativas de nomeação seriam as próprias pessoas. 

Toda a dinâmica social participante da tentativa de classificar, separar, enquadrar e 

excluir a partir das nomeações interage com os classificados de modo a mudar a própria 

classificação ou o entendimento a respeito da classificação já existente. Hacking (2007) 

apresenta exemplos ilustrativos desse argumento: 
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Primeiro, identificamos os estereótipos9, espécie de redução de um grupo a uma 

característica ou a um conjunto delas. Essa redução certamente resulta em enganos, em 

especial quando um estereótipo funciona como um demérito para um grupo. Na maioria 

destes casos, o grupo reage tentando se afirmar de outro modo, seja pela negação desta 

classificação ou pela afirmação ou reconhecimento de outras características; porém, a 

visão do grupo dificilmente concordará com o estereótipo a ele atribuído. A própria ação 

de gerar um estereótipo promove no grupo objeto da classificação um movimento de se 

tornar diferente, um movimento de afirmação. Esses seriam os “alvos móveis”: as pessoas 

que sob os efeitos de uma classificação buscam ser diferentes e terminam por fazer com 

que as palavras estejam permanentemente em busca do seu rastro. 

Segundo, o autor apesenta um exemplo mais específico, referindo-se ao uso de 

classificações como “hip” e “quadrado”, no passado, para denotar aqueles que 

apresentassem certos modos de vida, geralmente associados a determinadas posturas a 

respeito de questões como liberdade sexual, igualdade de gênero, casamento 

homossexual, entre outras. Para aqueles aos quais tais classificações se ajustavam bem, 

não havia qualquer problema; porém, aqueles que não se identificavam integralmente 

com o modo de vida “hip”, seus costumes e preferências, de música ou de vestimenta, 

por exemplo, mas tinham uma visão relativamente liberal, corriam o risco de serem 

considerados “quadrados” e serem facilmente associados à oposição à liberdade sexual, 

igualdade de gênero, entre outros itens. Por isso, essa tensão fazia algumas pessoas 

modificarsem o modo de vida para se associarem ao visual e ao modo de pensar “hip”, 

posicionando-se através de outros modos de existir, ou seja, configurando um outro e 

novo tipo. 

A postulação de uma classificação e sua aplicação às pessoas produzem efeitos 

nos indivíduos assim classificados, como a reação ante a descrição que lhes é feita, 

modificando sua conduta e produzindo uma troca na classificação existente para que se 

adapte às novas características de seus membros. Esse processo de feedback, denominado 

de looping effect, faz com que os fenômenos estudados pelas ciências humanas não sejam 

estáveis e, sim, “alvos móveis” (Hacking, 2001). 

                                                 
9 As classificações tendem convidar estereótipos como maneira de associar extensionalmente uma 

característica a uma classe. Em um processo de generalização em que todo mundo que pertence a essa 

classe vai apresentar características de ser da tal maneira. 
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Looping effect é a espiral que ocorre quando a classificação altera o 

comportamento de um indivíduo e este, por sua vez, altera o estereótipo da classificação 

e assim por diante. Nas palavras de Hacking (2001): 

O que se sabe a respeito das pessoas de um certo tipo pode vir a ser 

falso porquanto tais tipos de pessoas se transformaram em virtude do 

que eles acreditam a respeito de si mesmas. Eu chamo esse fenômeno o 

efeito de looping de tipos humanos. (HACKING, 2001, p. 34) 

 

Ainda, como coloca Figueiredo (2010), não podemos deixar de mencionar que, 

para Hacking, o looping effect também envolve movimentos de resistência por parte dos 

classificados, fazendo com que os domínios de saber constantemente revisem suas 

classificações e descrições do fenômeno em questão. Semelhante fenômeno é pontuado 

por Gergen (1985) como sendo uma característica da interação da Psicologia com a 

sociedade. Por um lado, a Psicologia se apropria das formas de subjetividade disponíveis 

na sociedade e estabelece teorias acerca delas. A sociedade, por outro lado, se apropria e 

descreve seus comportamentos a partir de conceitos fornecidos pela Psicologia. 

Em diversos trabalhos acadêmicos são discutidas as reverberações das 

classificações de loucura a partir das ideias de Hacking (2001). Tais publicações 

relativizam as nomenclaturas psiquiátricas que, por vezes, funcionam muito mais como 

formas de normatização de conduta e de controle do que formas de entender condições 

psíquicas. Outros autores pontuam a possibilidade de as classificações poderem também 

atuar como dispositivo de inclusão, como ilustra o fragmento a seguir: 

Quando as possibilidades de classificação em diferentes matrizes são muito 

restritas, existe um efeito que pode parecer paradoxal: uma categorização como 

“jovem em vulnerabilidade social” pode se transformar em uma chave para 

acessar programas governamentais, projetos em Organizações Não 

Governamentais (ONGs), entre outros. Em casos ainda mais restritos, nos 

quais as classificações parecem remeter mais a limitações do que a acessos, 

dependendo das circunstâncias de vida das pessoas, essas classificações podem 

ser fontes de viabilidades – tal é o caso de muitas famílias que obtêm, por meio 

de medidas judiciais, a internação de seus filhos em hospitais psiquiátricos. 

(SCISLESKI, A.; MARASCHIN, C., 2008, p. 3) 

 

As nomeações seriam apenas uma parte da dinâmica que inclui na interação os 

próprios indivíduos classificados, as instituições, o conhecimento e os especialistas em 

determinada questão. Não existe um tipo de pessoa que passa a ser reconhecido pelos 

discursos sociais e científicos; ao contrário, existe um grupo específico de pessoas que 

passou a existir no mesmo instante em que o próprio tipo estava sendo inventado. Em 
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outras palavras, “ a categoria e as pessoas inseridas nela emergiram juntas” (HACKING, 

2001, p.123).  

No entanto, olhar os fenômenos por essa perspectiva não é suficiente para 

abranger toda a multiplicidade da invenção e da modificação dos nomes, por isso, 

entender os efeitos da nomeação é apenas um ponto de partida diante de uma investigação 

científica. Hacking (2001) defende que o nominalismo dinâmico não é universalmente 

aplicado a tudo, pelo menos não do mesmo modo. Por isso, ele reforça que, em muitos 

casos, os nomes assumem papel delimitador do funcionamento das coisas mais do que 

condição originária de sua existência.  

Consideramos, portanto, que as classificações e os classificados se afetam 

mutuamente e buscamos, nesse contexto, entender o modo pelo qual esse processo se 

efetiva nas práticas científicas. Assumimos que quem somos não é apenas o que fizemos, 

fazemos e faremos, mas também o que poderíamos ter feito e podemos vir a fazer. 

“Inventar pessoas altera o espaço de possibilidades para se ser uma pessoa” (HACKING, 

2001, p. 123). 

1.3 Hacking: quando as produções científicas nos bancos de dados criam pessoas 

Estamos interessados no papel das produções científicas como construtoras de 

saberes que incidem e constituem nossas definições a respeito do real. Pretendemos, por 

isso, entender a maneira como objetos ou seus efeitos, que não tinham existência de 

qualquer forma reconhecível até virarem objetos de estudo científico, passam a existir.  

Segundo Hacking (2001), os componentes que circunscrevem determinadas 

classificações não são entidades preexistentes realizadas através das produções da 

ciência.  No entanto, uma vez que as classificações são criadas para designar 

determinados modos de se estar no mundo, novas realidades passam a existir 

efetivamente. 

 Para ilustrar esse efeito, Hacking (2001) retoma a noção de biopolítica10 de 

Foucault (1988), exemplificando a influência de dados estatísticos sobre os modos como 

as pessoas são entendidas, governadas e vistas por si mesmas.  

                                                 
10 Para Foucault, “[...] deveríamos falar de biopolítica para designar o que faz com que a vida e seus 

mecanismos entrem no domínio dos cálculos explícitos, e faz do poder-saber um agente de transformação 

da vida humana; não é que a vida tenha sido exaustivamente integrada em técnicas que a dominem e gerem; 

ela lhes escapa continuamente” (FOUCAULT, 1988, p.134). Cabe notar que a noção de biopolítica para 

Foucault é polissêmica e essa é apenas uma das inscrições no discurso do próprio autor. 
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Quando, por exemplo, a noção de “vulnerabilidade juvenil” assume 

características dentro de um enquadre estatístico, tal contagem e quantificação criam não 

só novas maneiras das pessoas serem, mas também criam novas formas das pessoas serem 

entendidas pelas práticas públicas, constituindo mecanismos para justificar medidas 

governamentais, como podemos ver na citação a seguir: 

 

O Índice de Vulnerabilidade Juvenil foi concebido, em 2002, como 

sinalizador dos espaços territoriais da cidade de São Paulo a serem 

priorizados na implementação de atividades culturais, no âmbito do 

projeto Fábricas de Cultura da Secretaria Estadual de Cultura, 

financiado pelo BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

Embora inspirado por esse projeto, o indicador passou a ser de domínio 

público e tornou-se referência para ações públicas e privadas que 

tivessem como horizonte promover um crescente processo de 

pacificação e resgate da autoestima desses jovens. (SEADE, 2006, p.2) 

 

Esse enquadramento estatístico modifica a forma como as pessoas veem a si 

mesmas e como pensam sua existência. Hacking (2007) usa o exemplo da “personalidade 

múltipla” para ilustrar como a própria criação da classificação de “múltiplo” influenciou 

os modos das pessoas se apresentarem nos consultórios psiquiátricos. Ele argumenta que 

a mudança de nome na classificação de “personalidade múltipla” para “transtorno 

dissociativo de identidade” não foi somente uma mera mudança de nomenclatura: “já não 

se esperava que os pacientes apresentassem um agrupamento de personalidades e eles já 

não mais apresentavam” (HACKING, 2007, p. 96). Enquanto circulava a noção de que 

certos sintomas estavam relacionados à personalidade múltipla, as pessoas que de algum 

modo se encaixavam nestas características entendiam as manifestações dos sintomas 

como a existência de um alter-ego, mais ainda, isso se tornou um jeito de ser uma pessoa. 

Segundo Hacking (2007), isso deixou de acontecer a partir do momento em que já não se 

classificava desse modo. 

A literatura científica possui uma rica quantidade de exemplos que poderiam ser 

considerados para fundamentar essa questão. Hacking (2001; 2002; 2007) explora 

diversos exemplos de efeitos atribuídos às classificações provenientes da pesquisa 

científica na Medicina, na Biologia, na Psicologia e nas Ciências Sociais: o autismo, a 

obesidade, a questão das mulheres refugiadas, o abuso de menores, entre outros temas. 

Contudo, propomos explorar uma via diferente: as produções científicas vistas no 

contexto dos bancos de dados. 
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Seguiremos, portanto, aquelas considerações a respeito do papel do banco de 

dados enquanto depositário de produções científicas na formação do tipo “adolescente 

vulnerável”. Consideraremos, portanto, os conteúdos que produzem essa classe no 

conjunto das publicações indexadas nas bases de dados e atentaremos para a ordem em 

que aparecem nas buscas, na sua classificação por relevância e outros aspectos. Nosso 

enquadramento não se refere apenas a uma análise estatística ou a recortes qualitativos, 

mas também pretende-se fazer um amplo enquadramento no qual importaria a análise de 

que tipo está sendo criado e a coleção de diversas visões a respeito da adolescência 

vulnerável vista pelo prisma do ordenamento oferecido pelos bancos de dados. 

1.4 As matrizes 

O que tomamos como algo naturalizado poderia ter acontecido de outro modo, 

caso as configurações constitutivas fossem outras. Pensar as vias pelas quais os objetos e 

os sentidos se constituem implica levarmos em consideração o conceito de matriz: “as 

ideias não existem no vazio. Habitam um marco social. Vamos chamá-lo a matriz no 

interior da qual se forma uma ideia, um conceito ou classe” (HACKING, 2001, p. 33). 

Os problemas científicos são criados quando a organização de nossos 

pensamentos e as explicações a respeito dos fenômenos e dos elementos do mundo sofrem 

mutação. A noção de vulnerabilidade associada à noção de adolescência acontece em uma 

matriz social. Nessa pesquisa, iremos particularmente entender os usos do termo 

vulnerabilidade em produções avaliadas no Qualis de Psicologia e como eles são afetados 

e têm afetado os modos de produzir ciência. 

Entender como um termo aparece no contexto dos bancos de dados nos permite 

identificar quais usos são feitos dos conceitos, problematizando a matriz em que 

determinadas classificações se realizam. Para Hacking (2001), um conceito nada mais é 

que uma palavra em seus contextos de uso. Por isso, é necessário e atentar para uma 

variedade de tipos locais, observando as frases nas quais a palavra é realmente (e não 

potencialmente) usada, os interlocutores, a autoridade com a qual a enunciam, em quais 

ambientes institucionais, com qual propósito (a fim de influenciar quem?) e, ainda, quais 

seriam as consequências para os falantes (HACKING, 2001). 

Quando pensamos em versões de um termo que circulam em uma determinada 

área do saber, algumas questões surgem: em que medida essas versões funcionariam 

como eixo norteador de discussões teóricas naquela área? Quando os conceitos passam a 
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exercer função organizadora? Os conceitos organizadores funcionariam na ciência como 

um indicador de que determinado fenômeno é por ela legitimado enquanto problemática 

de estudo, mas que efeitos isso gera?  

Conceito organizador é uma terminologia utilizada por Ian Hacking (2001) para 

definir um conceito com função de coordenar discursos em circulação para estruturar um 

determinado fenômeno. Nesta pesquisa, entendemos vulnerabilidade como conceito 

organizador e procuramos entender como é utilizado nas diversas áreas do conhecimento. 

1.5 O enquadre de análise e os motores de descoberta 

Hacking, em seu artigo “Kinds of people: moving targets” (2007), propõe uma 

forma de análise das classes interativas: um enquadre composto de cinco aspectos. 

Segundo ele, é importante para entender o dinamismo ocorrido entre o nome e o nomeado 

não apenas a restrição a esses dois elementos, mas a consideração de que outros entram 

nessa dinâmica de modo sistemático: 

 Classificação (a); 

 Pessoas (b); 

 Instituições (c); 

 Conhecimento (d); 

 Especialistas (e). 

 

 Cada um desses tem um papel importante no looping effect e na invenção de 

pessoas: 

 

Existem (e) os especialistas ou profissionais os quais geram ou 

legitimam o conhecimento (d), julgam sua validade, e usam-no em sua 

prática. Eles trabalham juntamente com (c) instituições que garantem 

sua legitimidade, autenticidade e seu status de especialistas. Estudam, 

tentam ajudar, ou aconselhar no controle, as (b) pessoas que são (a) 

classificadas como de um certo tipo. (HACKING, 2007, p. 297) 

(tradução nossa) 

 

Devido à complexidade dos processos eles não podem ser capturados 

completamente por esse conjunto de categorias, tampouco elas podem ser aplicadas a 

qualquer classificação que se deseje estudar. Existem diferentes participações para cada 

um desses elementos em diferentes situações, bem como existem ainda outros muitos 

elementos a serem considerados. A ideia, nesse caso, é prioritariamente ter um ponto de 
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partida para a análise, sem perder de vista a necessidade de buscar em cada situação esses 

importantes elementos como eixos de análise. Podemos, por vezes, focar certos aspectos 

e negligenciar outros.  Esse enquadre auxilia e norteia a análise, convidando-nos a refletir 

sobre a preponderância de um certo aspecto em uma dada situação. 

Hacking ressalta cuidadosamente a possibilidade desses elementos serem 

repensados ou colocados de outro modo, além da possibilidade do acréscimo de outros 

elementos. Ele estipulou essa organização específica porque ela permite de modo simples 

o suficiente que qualquer estudo empírico cuidadoso apresente direta ou indiretamente 

quem são cada um desses elementos. Assim, serve bem aos seus propósitos de usar para 

analisar as produções científicas. 

No caso que pretendemos desenvolver, esses elementos se dispõem de maneira 

sintética, da seguinte forma: (e) os pesquisadores e profissionais de Psicologia geram ou 

legitimam conhecimento (d) e julgam sua validade e usam-no em suas práticas. Eles 

disponibilizam seus trabalhos em artigos em revistas indexadas nos bancos de dados 

científicos (c) que garantem legitimidade, autenticidade e status de especialista. Estudam, 

tentam ajudar ou aconselhar no controle as (b) pessoas (a) classificadas como 

adolescentes vulneráveis. 

Notemos, primeiramente, a separação entre o conhecimento, nessa análise, e a 

instituição que disponibiliza esses textos. Destacamos essa separação porquanto olhamos, 

nessa pesquisa, com especial interesse para o banco de dados como dispositivo que 

legitima classificações. Em muitos casos, o banco de dados ou o agrupamento de artigos 

é visto simplesmente como a representação do conhecimento acumulado com suas 

diversas versões, porém, neste trabalho se busca, ao contrário, entender o papel 

legitimador dessa instituição.  

Em segundo lugar, pretendemos ampliar a visão daqueles que serão tomados 

como nossos especialistas. Não queremos nos manter apenas no entorno da questão, mas 

buscamos entender como e de onde vem a noção de vulnerabilidade veiculada nos bancos 

de dados. Por isso, faremos também um apanhado geral sobre como o conceito foi e é 

utilizado nas diversas áreas do conhecimento. 

Segundo Hacking, existem alguns posicionamentos na pesquisa em ciências 

humanas intimamente ligados à invenção de pessoas. Por exemplo, para que possamos 

estudar certo grupo de pessoas, é imperativo classificá-las, separá-las e contá-las. Assim, 

se queremos entender o adolescente vulnerável, deveríamos saber como os localizar. No 

entanto, nem todos os imperativos existiram sempre. Alguns surgiram recentemente, 
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como no caso do estudo do autismo: para abordar este tema hoje, não se deve ignorar o 

imperativo genético, ou seja, não devemos fazer uma pesquisa sem ter uma posição ou 

uma hipótese a respeito de haver ou não fundamento genético na determinação desta 

condição. 

Hacking propõe alguns dos quais ele considera mais frequentes e mais 

organizadores das produções de conhecimento nas ciências humanas. Seriam os sete 

“motores de descoberta”: 

1. Contar: critérios que segmentam quem é incluído ou excluído de uma 

classificação; 

2. Quantificar: critérios que estabelecem uma medida objetiva e uma 

respectiva qualificação (exemplo: IMC acima de trinta define obesidade); 

3. Criar normas: critérios que definem o normal e os limites aceitáveis de 

desvio da normalidade; 

4. Correlacionar: busca por relações com outras classificações (exemplo: a 

classificação de autismo se relaciona com a classificação sexual, isto é, 

quatro em cinco autistas são do sexo masculino); 

5. Medicalizar: critérios que estabelecem quem deve e quem não deve 

buscar conselho médico (exemplo: um autista deve estar sob cuidados 

médicos quando o consideramos doente ou em condição de desordem 

mental; porém, quando o tomamos como deficiente, o tratamento se torna 

menos medicalizado);  

6. Biologizar: critérios para atribuir um comportamento ou uma condição a 

razões biológicas (isso evita, por exemplo, que a responsabilidade pelo 

autismo recaía sobre o indivíduo, atribuindo-a a questões da sua 

constituição neurológica); 

7. Geneticizar: critérios para atribuir razão para uma determinada condição: 

“estava escrito nos genes” (exemplo: podemos vir a determinar que o 

autismo é atribuído a um gene). 

 

Hacking (2007) enfatiza a relação entre esses motores e o enquadre: 

 

Aqui eu persisto, uma vez mais, pelo banal, para lembrar dos motores 

de descobertas. Novamente a questão, por que ir pelo óbvio? A resposta 

é, na direção de asseverar o que é pouco notado, que os motores de 

descoberta são também engrenagens para inventar pessoas. É graças ao 

sucesso desses motores que o grau de interação entre os cinco elementos 
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do framework foi acelerado até o presente ritmo impressionante 

(HACKING, 2007, p. 306) (tradução nossa). 

 

Mas ainda outros motores participam do conhecimento e da invenção de pessoas. 

Esses, entretanto, são de um tipo ligeiramente diferente. Estão relacionados aos resultados 

de estudos científicos para efeito de controle e organização e de administração e 

resistência dos classificados em relação aos classificadores. Estes são os motores 

propostos por Hacking: 

 Normalização: mecanismo responsável por tentar trazer os desviados da 

norma para a normalidade; 

 Burocratização: mecanismo que determina quem deve ser acolhido ou 

segmentado por conta de uma classificação (quem, por exemplo, será 

incluído em um programa de suporte a adolescentes vulneráveis); 

 Reclamação da identidade: quando os classificados passam a se 

posicionar ativamente para estabelecer sua identidade de um modo 

específico, reagindo a uma postura anterior (exemplo: quando 

homossexuais passaram a reclamar sua sexualidade como uma 

sexualidade dentre as possíveis ao invés de um desvio da normalidade). 

 Essas ferramentas de análise serão discutidas mais detalhadamente no capítulo 

referente às considerações finais. O framework de trabalho e os motores de descobertas 

são considerações simples e inteligíveis, reflexo da precisão e da engenhosidade de Ian 

Hacking. Desde já, eles nos guiam na estratégia de obtenção dos dados e na forma de 

organizá-los.  
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2. Dos arquivos de bibliotecas aos bancos de dados digitais: um 

breve passeio sobre as estratégias de sistematização do 

conhecimento 

No passado o pesquisador se propunha a sair de casa, ir até determinada 

biblioteca – muitas vezes fora de sua universidade – vasculhar intermináveis corredores, 

verificar prateleiras de cima a baixo, buscar em diversos livros e revistas – depois de 

folhear longos catálogos – em busca de publicações que pudessem atender à sua 

necessidade. Atualmente, esse mesmo pesquisador se depara com a rapidez e a 

conveniência de acessar um banco de dados eletrônico, podendo interagir com essas 

ferramentas do sofá de sua casa e utilizar critérios definidos de busca (descritores, filtros, 

palavras-chave, entre outros), direcionando-se apenas para produções relevantes para sua 

pesquisa, no âmbito não só de seu país, mas praticamente de todo o mundo. 

No entanto, o conhecimento não se distribui em categorias preexistentes. Peter 

Burke (2003), professor titular de história da cultura da Universidade de Cambridge, 

disserta sobre a história social do conhecimento e nos auxilia na compreensão de que 

existe um processo de reconstrução constante das ideias de tal forma que nem mesmo o 

modo como as organizamos permanece inalterado. Dividimos os conhecimentos em 

categorias e subcategorias, classificando-os em relação à sua relevância e à sua 

proximidade com o empírico, porém, tais formas de registro não permanecem estáveis. 

Os sistemas de classificação se fazem e se desfazem incessantemente (BURKE, 2003). 

Faremos, neste capítulo, um breve passeio pela história que nos trouxe até esse 

momento, quando as informações se fazem disponíveis de modo tão imediato a ponto de 

acreditarmos ter acesso a todo o conhecimento, no sentido amplo e geral. Mostraremos 

que, exatamente por isso, devemos nos manter ainda mais atentos aos mecanismos 

produtores de sentidos. Não negamos, contudo, que exista um papel positivo no aumento 

do acesso às informações promovido pelos bancos de dados; apenas seguimos o princípio 

metodológico da inversão e da descontinuidade propostos por Foucault (1996). O 

princípio da inversão significa estar atento ao que há de restritivo e de negativo em 

qualquer tentativa de afirmação de um discurso. E o princípio da descontinuidade 

significa não tratar os discursos como práticas contínuas, mas como acontecimentos que 

se cruzam ou se ignoram. 
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2.1 Dos manuscritos medievais aos livros e periódicos científicos 

Livros manuscritos, livros impressos, revistas impressas, revistas digitalizadas. 

Esses foram os modos de divulgação do conhecimento científico produzidos em cada um 

destes momentos históricos: Idade Média, Renascimento, Modernidade e Modernidade 

Tardia (BURKE, 2003). 

Na Idade Média europeia foram fundadas as primeiras universidades. Nesse 

tempo, a maior parte do corpo discente e docente era composto por membros do clero. 

Isso significava, dentre outras coisas, que o conhecimento estava fortemente vinculado 

aos estudos teológicos e a tarefa de administrar o conhecimento produzido e reproduzido 

era desempenhada dentro das próprias estruturas da instituição religiosa.  

No período final da Idade Média, as universidades haviam se tornado centros de 

transmissão do conhecimento e as informações eram transmitidas através 

dos manuscritos. A produção, a confecção e a circulação dos livros medievais eram 

cercadas por múltiplos obstáculos. O principal deles era de ordem econômica, pois tanto 

o pergaminho quanto o processo de reprodução dos livros eram de alto custo (LE GOFF, 

1988). 

Além de onerosa, a reprodução de livros era um processo lento por depender dos 

copistas, pessoas que se dedicavam a copiar livros manualmente. A função de copista foi 

assumida durante o início da Idade Média pelos monásticos e isso permitiu, em boa 

medida, a manutenção das obras literárias e filosóficas da antiguidade. Adiante, os 

monges foram cedendo espaço aos escribas, artesãos profissionais que se encontravam 

principalmente nas grandes cidades. Aos poucos, os livros foram deixando de ser meros 

objetos de luxo e tornaram-se instrumentos mais populares. 

No início do Renascimento, mas ainda no período anterior à invenção da 

imprensa, a correspondência pessoal era o meio utilizado pelos cientistas para a 

transmissão de suas ideias. As cartas eram enviadas pelos homens de ciência a seus 

amigos para relatar suas descobertas mais recentes e circulavam entre pequenos grupos 

de interessados que as examinavam e discutiam criticamente (STUMPF, 1996). 

Com o surgimento da imprensa de Gutemberg, no século XV, tornou-se possível 

a distribuição do conhecimento em larga escala, criando novas configurações para a 

divulgação do que era produzido. Antes, quando a divulgação do conhecimento dependia 

do trabalho de copistas, os livros eram caros e, portanto, restrito à elite. O acesso à 

informação era difícil e o desenvolvimento científico ocorria de modo demorado e local. 
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Depois, com as facilidades trazidas por uma imprensa cada vez mais eficiente, o crescente 

volume de informação veiculado provocou a necessidade de desenvolver modos de 

sistematização. Organizar o conhecimento produzido tornava-se condição para que ele 

pudesse ser consultado e localizado (BURKE, 2003). 

As primeiras bibliotecas tinham a função de ser um depositário dos 

conhecimentos produzidos. Não obstante, com o surgimento da imprensa, houve a 

necessidade da reestruturação de seus arquivos para atender ao aumento do fluxo de livros 

que passaram a ser nelas depositados. Essa reorganização obedecia a parâmetros que 

dispunham o que era produzido de determinada forma no espaço disponível (BURKE, 

2003). 

Nesse período, a organização dos conhecimentos pressupunha uma ordem entre 

saberes sustentada por relações de dominação e hierarquização, como fica explícito na 

ideia de que o conhecimento das artes liberais era tomado como privilegiado em relação 

ao conhecimento prático. Mais ainda, a organização dos conhecimentos se sustentava na 

noção de que a estrutura do conhecimento era espelho da estrutura da natureza, 

entendendo a invenção como descoberta. Neste contexto, a estrutura do conhecimento era 

simbolizada como uma árvore: cada conhecimento seria fundamento de outro que se 

ramificaria como fundamento de outros, como as raízes sustentam os troncos que, por sua 

vez, sustentam os galhos e as folhas. Essa separação do que era alto (raiz) e baixo (folha) 

conhecimento ilustrava a ideia de que uma forma de conhecer tem mais validade e 

importância que outra. Assim, existiam formas de controle fundadas nessas distinções, 

separando o que era considerado como conhecimento legítimo e o que deveria ser visto 

como um saber menor, marginalizado (BURKE, 2003). 

O ideal de conhecimento público surgido juntamente com o nascimento da 

imprensa era considerado superior ao conhecimento privado. Essa oposição foi marcante 

na reforma luterana no século XV, quando o conhecimento bíblico, antes privado para o 

catolicismo, passou a ser questionado por Martinho Lutero (BURKE, 2003). 

A arte (especificamente a pintura), antes tratada separadamente da ciência, 

passou a ser organizada como um saber subordinado aos conhecimentos científicos 

gerais, como pode ser visto, por exemplo, no que se refere ao uso das proporções 

geométricas. Ou seja, o conhecimento científico era entendido como superior à arte, sendo 

esta vista como algo mais próximo do terreno, do particular e do empírico. A 

representação artística estava subordinada aos conhecimentos gerais das ciências 
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principalmente porque a ciência estudava as representações gerais da natureza, enquanto 

a arte estudava as representações particulares (BURKE, 2003). 

Diferenciava-se, nesse mesmo sentido, o conhecimento liberal, reconhecido 

como estudos e habilidades intelectuais generalistas, do conhecimento útil, focado em 

especializações ocupacionais. O primeiro era visto como um conhecimento de maior 

importância em relação ao segundo (Idem). 

O ideal das artes liberais em detrimento dos saberes práticos, todavia, foi 

gradativamente relativizado a partir do momento em que se buscou distinguir o 

conhecimento da natureza do conhecimento filosófico. Os conhecimentos quantitativos 

da natureza defendidos por Galileu se opunham, por exemplo, aos discursos escolásticos 

mais qualitativos e metafísicos em relação à natureza. 

Por outro lado, a divisão do conhecimento em subáreas cada vez mais amplas e 

autônomas relativizava o ideal de conhecimento universal, porquanto se tornava mais e 

mais complicado dar conta de tamanha quantidade de conhecimentos localizados. Em 

relação a isso, Burke (2003), por exemplo, retoma a analogia entre a noção de campos do 

saber com as delimitações geográficas, metáfora cuja existência na cultura ocidental 

remonta ao tempo de Cícero (106 a.C. – 43 a.C.). O que se pretendia ilustrar com essa 

associação é a noção de um “imperativo territorial”, no qual os domínios ou reinos são 

lidos como metáforas das ramificações do conhecimento; consequentemente, cada 

representante de uma área do saber, como o estudioso ou o camponês, deve defender seu 

território intelectual da invasão dos vizinhos disciplinares. 

As mudanças na organização dos saberes tinham impacto até mesmo nos atos 

mais simples, por exemplo, na definição do currículo nas universidades. Burke nos 

fornece uma série de exemplos disso, contudo, um se destaca por sua sutileza: no século 

XVIII a lógica foi retirada do primeiro ano do curso em Aberdeen, na Escócia, sendo 

ensinada nos anos seguintes. Isso pode parecer uma simples mudança, porém, tinha como 

fundamento a crescente ideia de que era preciso ter experiência com o concreto antes de 

ter contato com as abstrações, conflito metonímico da oposição filosófica entre os 

racionalistas e os empiristas da época. 

No século XVII, as revistas científicas começaram a ser amplamente publicadas 

e logo passaram a desempenhar importante papel no processo de comunicação da ciência. 

A maior velocidade da circulação de informação e o maior dinamismo no debate 

acadêmico eram aspectos característicos desta transformação nas formas de circulação de 

informações. Apesar disso, as revistas, nesta etapa inicial, cumpriam somente a função 
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de ser um resumo do processo de investigação cujos resultados seriam expostos de modo 

mais preciso e definitivo em um livro publicado futuramente (STUMPF, 1996).  

No próximo tópico, ampliaremos o argumento de que os periódicos ganharam 

espaço no processo de divulgação científica e como as formas de organização do 

conhecimento ultrapassaram os limites das bibliotecas através das “sociedades de 

ciência”. 

2.2 A emergência das revistas e das sociedades científicas 

A revista científica, sob diferentes denominações (journal, proceedings, 

transactions), surgiu em meados do século XVII como meio de formalizar a comunicação 

entre cientistas. O Journal des Savants, criado na França em cinco de janeiro de 1665 por 

Denis de Sallo, da Academia Real Francesa, e o Philosophical Transactions, criado na 

Inglaterra, em março de 1665, sob os auspícios da Royal Society, são considerados os 

precursores dos periódicos científicos. A publicação de revistas científicas, atividade 

promovida por sociedades científicas, se propagou pelos países da Europa durante todo o 

século XVIII. 

O que mais tarde seriam consideradas sociedades científicas, no período do 

Renascimento, eram pequenas e secretas comunidades formadas pelos homens das 

ciências, sobretudo na Itália. Elas sofriam muitas dificuldades devido à perseguição da 

Igreja Católica. Porém, em 1657 a primeira sociedade reconhecida oficialmente pela 

Igreja Católica foi fundada por dois discípulos de Galileu, em Florença: a Accademia del 

cimento (academia de experimentação). 

A modernidade começava com toda sua força. Os novos métodos da ciência e 

sua fundamentação em uma renovada filosofia resultaram na multiplicação de seus 

representantes em toda a Europa. Surgiram sociedades científicas em muitos outros 

lugares, como na Inglaterra (Royal Society, 1662), na França (Académie des Sciences 

1666), na Alemanha (Akademie der Wissenschaften, 1700), entre outras (CASTEDO, R., 

2009). 

Os “filósofos naturais” da Royal Society seguiram o legado italiano. Se antes 

eles faziam apenas pequenas reuniões e trocas de cartas informais, a partir da carta Régia 

de D. Charles II, ganharam reconhecimento oficial. A partir do início do século XVIII 

esse grupo ganhou prestígio perante a Coroa britânica e seus conselhos passaram a ser 

requisitados para assuntos importantes do Império. Nesse século, a Royal Society ganhou 
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o status de legitimador do conhecimento e atestador da autoria das descobertas. Isaac 

Newton, por exemplo, disputava a autoria do cálculo infinitesimal com o matemático e 

filósofo alemão Gottfried Leibniz e usou do seu poder de presidente da Royal Society para 

formação de um conselho supostamente imparcial responsável por decidir quem era o 

verdadeiro inventor (ou descobridor) da técnica (Idem). 

Também no século XVIII, a Royal Society reunia os principais resultados das 

ciências naturais de seus membros em um anuário chamado Philosophical Transactions. 

Embora esse jornal existisse desde a formação da sociedade, ele passou a ter regularidade 

e reputação somente no período da presidência de Newton; outras sociedades europeias 

também mantinham jornais que resumiam as descobertas e as discussões das ciências. 

Tais jornais, junto com as sociedades científicas, são os antecedentes diretos das revistas 

científicas e dos bancos de dados, uma organização do conhecimento que se 

institucionalizava ultrapassando os limites das bibliotecas. 

Já no século XIX, as instituições científicas se multiplicaram alcançando o 

continente americano com criação da American Association for the Advancement of 

Science, em 1848. Nesse período, as revistas científicas começaram a se especializar, 

perdendo aos poucos o caráter literário e filosófico e se dirigindo aos colegas cientistas 

mais diretamente. A associação americana teve importante papel nesse direcionamento e 

a publicação de artigos em revistas especializadas já assumia um papel importante no 

processo de uma pesquisa. 

Ainda no século XIX, muitas das associações científicas que foram criadas eram 

especializadas em áreas e subáreas. Surgiam as associações de estudos em Medicina, 

Física, Química, Matemática, Psicologia, entre outras. A American Psychological 

Association (APA) foi criada 1892 e faz parte desse grupo. A ela daremos maior atenção 

posteriormente nessa dissertação. 

A publicação em revistas emergia como prática comum entre os cientistas de 

diferentes áreas do conhecimento. Já não se podia falar das revistas como uma simples 

comunicação do conhecimento ou uma mensagem à comunidade de que uma pesquisa 

completa seria posteriormente publicada em um livro. Nesse contexto, não somente o 

entendimento do que era um artigo mudava, mas também o volume de sua produção: 

produzia-se mais e de modo mais completo em artigos científicos. Nessa conjuntura, o 

processo de burocratização envolvido na publicação de um livro não atendia à demanda 

de circulação ativa de informações e os artigos, aos poucos, passaram a desempenhar o 
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principal papel de comunicação de resultados de pesquisas até o ponto de substituírem, 

em muitas áreas do conhecimento, a própria publicação de livros (STUMPF, 1996). 

A quantidade de revista aumentou e, consequentemente, também cresceu a 

necessidade de sistematizar o acesso aos seus artigos. As associações passaram a 

organizar anuários com os resumos dos artigos publicados em suas revistas. Esses 

anuários eram distribuídos às bibliotecas das universidades, nas quais os alunos e os 

pesquisadores poderiam selecionar os artigos que lhes seriam úteis. 

2.3 Dos anuários impressos aos bancos de dados digitais 

As sociedades e as associações científicas acumulavam as produções científicas 

de artigos, teses e livros e as divulgavam na forma de anuários. Essa estrutura de 

organização do conhecimento ficou conhecida como “bancos de dados científicos”. 

Muitas delas se tornaram, posteriormente, livrarias digitais ou bancos de dados 

eletrônicos, nos quais os artigos eram disponibilizados em formato digital, além de 

oferecerem ferramentas de busca para acesso seletivo da grande quantidade de artigos 

indexados. 

Em 1960 muitos desses depositários passaram a digitalizar seus materiais. 

Revistas como  Index Medicus, da Biblioteca Nacional de Medicina (National Library of 

Medicine), e o Scientific and Technical Aerospace Reports, da National Aeronautics and 

Space Administration (NASA), foram digitalizadas. Os formatos digitais surgiram como 

opção em relação à aquisição de revistas com vantagens como baratear o custo das 

assinaturas e diminuir o espaço de armazenamento. Apesar disso, o acesso a esses 

formatos dependia de mídias físicas como as antigas fitas magnéticas; ou seja, apesar da 

facilidade de replicação dos textos, tinha-se ainda a dificuldade do transporte físico do 

material. 

No final da década de 1960, a primeira rede de computadores se estabelece em 

um contexto localizado (nomeada de Advanced Research Projects Agency Network – 

ARPANET). A partir da década de 1970, essa rede começou a ser utilizada para fins 

acadêmicos. Com isso, muitas das bases de dados passaram a disponibilizar seus materiais 

através da rede de computadores, além de os bancos de dados disponibilizarem 

eletronicamente os abstracts (resumos), dando início ao processo de substituição dos 

anuários das associações científicas. Não seria mais preciso publicar anuários resumindo 

a produção científica se houvesse uma ferramenta que disponibilizasse de imediato todos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Index_Medicus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Medicina
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Scientific_and_Technical_Aerospace_Reports&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/National_Aeronautics_and_Space_Administration
https://pt.wikipedia.org/wiki/National_Aeronautics_and_Space_Administration
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os abstracts em formato eletrônico. O pesquisador que antes buscava os anuários nas 

bibliotecas, passaria a acessar esses dados através da internet (CASTEDO, R., 2009). 

O formato digital ampliava o acesso às informações reunidas nos anuários. 

Enquanto este disponibilizava o resultado de um ano de publicações, aquele 

disponibilizava o período de tempo escolhido pelo pesquisador. Em um banco de dados 

eletrônico, o pesquisador poderia ver os resumos das publicações de uma revista 

específica dos três últimos anos, por exemplo, mudando apenas o modo de disposição 

para gerar a entrada computacional adequada. O novo sistema abria espaço para diversas 

formas de seleção, permitindo ao pesquisador também realizar uma busca selecionando 

somente os artigos com a ocorrência de um termo específico, por exemplo, entre outros 

modos de seleção. 

Porém, foi na década de 1990 que o acesso às revistas se expandiu de modo 

expressivo, devido à possibilidade do acesso popular à internet. Os bancos de dados 

começaram a se modernizar para incorporar a nova tecnologia e disponibilizar na web as 

plataformas de busca por artigos. Nesse momento, qualquer pessoa com um computador 

e serviço de acesso à rede mundial de computadores poderia acessar os registros, resumos 

e, em alguns casos, os próprios textos integrais de artigos científicos. (CASTEDO, R., 

2009) 

Os bancos de dados eletrônicos têm passado por diversas transformações desde 

seu surgimento, incorporando os avanços das tecnologias de informação e de 

comunicação, aprimorando suas interfaces de acesso e colocando à disposição dos 

usuários um número cada vez maior de títulos. A pesquisa de um tema específico, em 

geral, rende tantos resultados que o manejo qualitativo se faz inexecutável em tempo 

plausível. Diante de tantas possibilidades, o pesquisador não poderia, por exemplo, ler 

todos os resumos de pesquisas relacionadas ao tema de seu trabalho para selecionar 

aqueles que lhe são interessantes. A seleção do corpus de uma pesquisa acaba sendo 

gerada através dos critérios de seleção e da disposição dos artigos oferecidos pelas 

ferramentas de busca dos bancos de dados eletrônicos (MEADOWS, 2001). 

A dificuldade de se estabelecer regras claras na organização dos dados por parte 

dos usuários dos bancos de dados, assim como o caráter cumulativo da ciência, motivou 

– também em outros períodos da história – demandas por sistemas de classificação dessas 

produções do conhecimento. O que inicialmente gerava incômodo pela escassez de 

critérios para o acesso sistematizado aos dados, posteriormente, com as transformações 
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do sistema de armazenamento das produções científicas, gerou determinações nas quais 

o acesso às informações sistematizadas se tornava necessário. 

Existe um esforço por parte do pesquisador que visa reconhecimento de seus 

pares para enquadrar sua contribuição ao que vem sendo produzido nas ciências. Realizar 

pesquisas e inserir os conhecimentos existentes sob novas égides de discursos implica 

submissão a um protocolo, cuja consulta aos antecedentes e à memória coletiva 

compartilhada é uma das etapas privilegiadas. 

A forma como o conhecimento e sua produção são sistematizados ao longo do 

tempo é determinada por uma variedade de posicionamentos e de enunciados, assumindo 

regimes de verdades de uma determinada época. Assim, a organização das produções 

científicas, bem como as distintas possibilidades de acesso a tais conhecimentos, definem 

o que é considerado como conhecimento legítimo em um determinado período histórico. 

Por isso, os bancos de dados científicos representam não só uma tentativa de 

sistematização das informações produzidas pela comunidade acadêmica, mas também se 

apresentam como uma ferramenta de inclusão ou exclusão (MIRIM; M.J. SPINK, 2004). 

2.4 Os periódicos científicos na perspectiva das estratégias de avaliação pelas 

agências de fomento  

 

A especialização do conhecimento e a profissionalização das atividades de 

pesquisa são, em larga medida, responsáveis pela multiplicação das revistas científicas. 

O pesquisador profissional surgiu nos fins do século XVIII associado à ideia de que 

ensinar dependia de pesquisar. A figura do pesquisador foi fortalecida ao longo do século 

XIX, tendo sido a Alemanha a pioneira nessa profissionalização. É sabido, por exemplo, 

que as universidades alemãs competiam acirradamente para ter como docentes pessoas 

que gozavam de boa reputação científica, cujas competências eram avaliadas pela 

quantidade e qualidade de publicações e pelo título de doutor (MEADOWS, 2001). 

A produção científica esteve, portanto, associada ao prestígio e ao 

reconhecimento desde seu início, fenômenos responsáveis pela ascensão na carreira e pela 

ocupação de cargos importantes, como ocorre até os dias de hoje. Publicar em periódicos 

reconhecidos é, na sociedade contemporânea, sinônimo de certificação do trabalho 

científico e acadêmico, item também considerado na avaliação das instituições de ensino 
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e pesquisa, cujo renome é medido pela quantidade de trabalhos científicos publicados 

pelo corpo docente, como também pelo impacto deles. 

Diante desse panorama, é importante refletir sobre os processos de validação que 

contam como conhecimento legítimo para as agências de regulação científica, tendo como 

dispositivo de análise a profissionalização do mercado de revistas científicas e seus 

artigos. 

Se, por um lado, tornou-se mais fácil obter fontes bibliográficas de praticamente 

todo o mundo, facilitando consequentemente o trabalho de pesquisa, por outro lado, 

diante da impossibilidade do campo científico e das agências de fomento acolherem 

tamanho número de pesquisas e pesquisadores, houve um acirramento dos processos de 

avaliação, no qual a publicação de artigos tem tido papel fundamental.   

Assim, considerando o número crescente de revistas e de artigos nelas publicado, 

tem-se desenvolvido critérios cada vez mais restritivos em relação ao que é aceito para 

publicação. Os parâmetros de seleção dos artigos aceitos para a publicação perpassam por 

indicadores de inovação e de qualidade. 

O uso desses critérios organiza e facilita o acesso à informação produzida nas 

universidades, porém permite questionar o porquê de determinados temas ou áreas serem 

valorizadas em detrimento de outras. Os usos destes parâmetros não tratam simplesmente 

da avaliação da qualidade das produções de uma área do saber, mas servem de 

fundamento para o gerenciamento de recursos dos órgãos de fomento. 

Para receber financiamento é preciso demonstrar a produtividade dos grupos de 

pesquisa, sobretudo em termos da quantidade de publicações nos veículos acadêmicos de 

melhor reputação nos respectivos campos.  Além disso, no Brasil a avaliação dos cursos 

de pós-graduação feita pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) tem como um dos seus principais indicadores a produtividade. Ou 

seja, publicar é fator determinante da boa avaliação de uma pós-graduação. Nesse 

contexto, predomina a ideia da expressão: “Publicar ou perecer”, recorrente em discursos 

cotidianos no meio científico. 

É nessa polissemia que circulam os enunciados das produções científicas e os 

pesquisadores que buscam a ocupação do espaço editorial como forma de manutenção 

das esferas de prestígio e de influência entre os pares. Assim, o número de publicações, 

principalmente em revistas de reconhecido status acadêmico, tornou-se a via de 

legitimação dos profissionais nos seus campos de atuação (CASTIEL, L.; SANZ-

VALERO, J., 2007). 
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Os crivos cada vez mais afunilados de produções científicas estão conformados 

a aspectos relativos às dificuldades na aceitação de trabalhos em revistas mais 

prestigiadas, nas quais se pressupõe a ação de filtros mais estreitos na seleção de artigos, 

valorizando os trabalhos ali publicados. Assim, revistas brasileiras que almejam entrar 

em um panorama de visibilidade internacional precisam se adequar a determinados 

critérios. Nesse ínterim, mais um questionamento se estabelece: existem maneiras de 

produzir conhecimento científico em determinada área mais bem quistas que outras? 

Castiel, L. e Sanz-Valero, J. (2007) nos ajudam a compreender: 

Como existe nesses âmbitos uma valorização de abordagens empíricas 

e objetos e temas pertencentes aos respectivos contextos de pesquisa 

em saúde, a aceitação de artigos acaba por refletir tais padrões. Ou seja, 

existem temáticas e abordagens que são mais capazes de gerar interesse 

e de serem, portanto, aceitas por revistas de mais prestígio. (CASTIEL, 

L.; SANZ-VALERO, J., 2007, p. 7) 

 

Nessa discussão cabe questionar quais os efeitos que os conhecimentos 

veiculados em um artigo científico podem produzir. Ou ainda: como produções científicas 

podem ser compreendidas como construtoras de tipos de pessoas, no caso de nosso 

interesse, o tipo adolescente vulnerável? 
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3. Percursos metodológicos: os bancos de dados como foco de 

pesquisa 

 Apesar de os bancos de dados possuírem critérios de categorização e de 

organização do conhecimento, sua sistematização é realizada por pessoas. Por isso, para 

enquadrar o conhecimento produzido, os bancos de dados expressam lógicas que 

privilegiam algumas formas de disponibilizar informação em detrimento de outras.   

Um banco de dados tem semelhança com uma estante de livros em nossas casas 

e escritórios: nem sempre a organizamos, não planejamos quantos livros de cada assunto 

teremos e não sabemos o quanto privilegiaremos um tema ou um autor. Compramos cada 

livro, apreciamos os seus conteúdos, passeamos sobre o mundo fantasioso de Alice, 

sofremos a paranoia de Casmurro e compramos as angústias de Raskolnikov11. 

Um dia, porém, vemos a estante de modo distinto, como um organizador de 

nossas vidas. Se antes ela parecia apenas um modo de guardar os livros e os manter ao 

alcance dos olhos, agora ela se recria como um agrupamento particular de nossas escolhas 

e preferências, podendo ser lida como o depositário de nossas escolhas e como registro 

daquilo que nos despertava a curiosidade, revelando um pouco de quem éramos – ou 

ainda somos. 

Com esse novo olhar, percebemos o privilégio dado à loucura e às descrições 

dos sentimentos da feminilidade ou vemos, por um lado, a jovem sonhadora da igualdade 

e, por outro, a relativista epistemológica. Enfim, entendemos um pouco sobre nós mesmos 

quando pensamos a estante de livros como um todo. Ela se apresenta como uma 

organização e uma história ou, em outras palavras, como uma classe (HACKING, 2001) 

produtora de efeitos de realidade.  

Continuando nesse caminho, pensamos metaforicamente no banco de dados 

como uma estante: não aquela que reúne as escolhas de um indivíduo particular, mas 

aquela na qual vários atores definem sua estrutura. Trata-se de uma estante organizada 

por representantes das ciências em busca de opções de acesso – nem tão alto que ninguém 

alcance e nem tão baixo que tenhamos que nos abaixar para pegar. Essas estantes 

singulares – os bancos virtuais – têm como função promover a circulação de seus 

conteúdos e dar-lhes notabilidade. 

                                                 
11 Referência às narrativas Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll; Dom Casmurro, de Machado 

de Assis; e Crime e castigo, de Dostoievski, respectivamente. 
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Por isso, argumentamos ser possível conhecer os conceitos a partir do quais as 

produções são organizadas nos bancos de dados. A maneira como as produções se 

distribuem nessas ferramentas não é aleatória, tampouco neutra. Ao contrário, se 

relaciona com o modo como a comunidade científica entende os conceitos e como a 

estratégia de visibilidade os fazem circular. 

3.1 Escolhendo as estantes  

Os bancos de dados funcionam como organizadores do conhecimento. Entender 

sua estrutura permite descrever como o conhecimento é armazenado e distribuído. Além 

disso, conhecer os diferentes critérios de armazenamento dos diferentes bancos permite 

que sejam erigidas considerações sobre o porquê do funcionamento de cada banco e de 

seus padrões de categorização das produções científicas.  

Ao buscar definir critérios para realizar uma busca nos bancos de dados, 

utilizamos os seguintes procedimentos: inicialmente, foram formulados questionamentos 

a respeito do termo. Em seguida, a partir das respostas oferecidas pelas ferramentas, 

foram feitos novos questionamentos e assim as perguntas que embasariam o 

desenvolvimento dos passos metodológicos da pesquisa fomos sendo delimitadas. 

Portanto, os resultados obtidos são produtos de idas e vindas.  Diversas tentativas 

de sistematização dos resultados ocorreram até que se pudesse dizer que “havíamos 

encontrado a pergunta certa”. Afinal, quanto mais respostas pareciam emergir da análise 

dos bancos de dados, mais questionamentos surgiam e melhor podíamos formular – ou 

reformular – os questionamentos presentes. 

Assim, o exercício de seguir o emaranhado de fios que compõem os caminhos 

traçados pelo pesquisador para se aproximar das bases de dados utilizadas em sua 

pesquisa é estratégia importante para compreender os resultados oferecidos dessas 

buscas. A mesma publicação pode ser encontrada em vários bancos de dados, todavia, a 

sua posição no amontoado de informações disponíveis é invariavelmente distinta, pois 

dependerá do funcionamento particular de cada banco. Então, no contexto desta pesquisa, 

tal distinção cumpre a função de localizar os resultados obtidos em uma busca no recorte 

específico proposto pela base de dados. Compreender quais critérios de indexação foram 

utilizados possibilita decidir quais bases de dados são mais apropriadas para consecução 

dos objetivos de uma pesquisa. 
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Por isso, é preciso considerar alguns aspectos do procedimento de definição dos 

bancos utilizados para o desenvolvimento da presente pesquisa, pois o que é encontrado 

em cada um é uma versão dentre outras possíveis do corpo de produções existentes. Para 

entender a vulnerabilidade como noção utilizada pela Psicologia, é preciso antes entender 

por quais áreas do conhecimento essa noção foi apropriada e de que forma Para tal, se faz 

necessário um movimento de investigação o qual não se limita à Psicologia, estendendo-

se ao seu entorno. 

3.1.1 Vulnerabilidade nas diferentes áreas do saber: o portal de periódicos 

da CAPES 

Nesta etapa da pesquisa o objetivo específico foi identificar em que áreas do 

saber a noção de vulnerabilidade é empregada ao longo do tempo e a que temáticas está 

associada. 

 Delimitar o percurso histórico da vulnerabilidade em sentido amplo auxilia a 

compreensão das particularidades do que pretendemos investigar. Para tal finalidade, 

utilizamos o Portal de Periódicos da CAPES por seu caráter multidisciplinar. Ele reúne 

artigos de variadas áreas do conhecimento e indexa, segundo dados de 2013, cerca de 

trinta e sete mil e setenta e três periódicos, sendo, aproximadamente dez mil de acesso 

gratuito. Foram contabilizados mais de setenta e seis milhões de acessos, correspondendo 

a duzentos e nove mil e cento e quarenta e nove acessos por dia. O conteúdo 

disponibilizado atende a usuários de trezentos e vinte e seis instituições públicas e 

privadas de ensino e pesquisa em todo Brasil (CAPES, 2015). 

O Portal de Periódicos da CAPES inclui a maioria de suas revistas através de 

assinatura paga, o que implica a seleção das revistas que serão indexadas com base em 

indicadores como: número de cursos de pós-graduação em determinada área no país; 

número de títulos disponíveis no Portal sobre o assunto e total de consultas destes títulos; 

fator de impacto da publicação – conforme o Journal Citation Reports do Institute for 

Scientific Information (ISI); disponibilidade de recursos financeiros por parte da CAPES, 

entre outros fatores (CAPES, 2015). 

No que se refere aos periódicos científicos de acesso gratuito, o Portal inclui em 

sua coleção as publicações eletrônicas brasileiras distribuídas pelo SciELO e, a partir de 
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2004, os periódicos nacionais avaliados pelo programa Qualis12, que atendem aos 

requisitos de possuir títulos classificados em nível A ou B; títulos com textos completos 

dos artigos em formato eletrônico; e títulos de acesso gratuito na internet. 

 Além dos crivos aos quais são submetidas as indexações feitas, o Portal não é de 

livre acesso e está disponível apenas para quem utiliza os sistemas de informação de 

instituições associadas ao Portal. Podem acessá-lo gratuitamente as instituições que se 

enquadram em um dos seguintes critérios: instituições públicas de ensino superior; 

instituições privadas de ensino superior, com pelo menos um doutorado que tenha sido 

bem avaliado pela CAPES; e outras instituições de pesquisa que atendam aos critérios de 

avaliação do Portal. Instituições que não se enquadram nos critérios citados podem ter 

acesso ao conteúdo por meio de pagamento, sendo os valores das assinaturas variáveis de 

acordo com a avaliação do perfil da instituição feita pelos editores das bases solicitadas 

(CAPES, 2015). 

Diante desses critérios, o pesquisador, no caminho à procura de informações 

pertinentes à sua pesquisa, esbarra em diversos filtros não evidentes que irão restringir ou 

ao menos dificultar seu acesso aos dados.  Ainda, o acesso privado ou pago pode restringir 

a visibilidade dos conteúdos, fator de relevância para nossa pesquisa, pois, ao restringir o 

número de leitores, o portal limita o acesso aos discursos que circulam em algumas de 

suas publicações. 

O Portal de Periódicos da CAPES permite a definição das áreas que se 

apropriaram da noção de vulnerabilidade no decorrer do tempo, além de delimitar os 

campos do saber que se utilizaram do termo como conceito organizador. Como o termo 

não é de uso exclusivo da Psicologia, buscamos entender os usos feitos por outras áreas 

de saber, acreditando que essa compreensão pode nos fornecer pistas das apropriações 

feitas na própria Psicologia.  

Para o agrupamento quantitativo dos dados gerados pelo banco do Portal de 

Periódicos da CAPES, na intenção de identificar a circulação de termos nos títulos dos 

artigos, foi desenvolvido um software que faz a contagem automática dos dados, 

possibilitando uma visão de conjunto dessa produção. 

                                                 
12 O Qualis constitui-se num sistema brasileiro de avaliação de periódicos e de cursos de pós-graduação 

mantido pela CAPES. Na forma como foi estabelecida a partir de 1998, é orientada pela Diretoria de 

Avaliação/Capes e realizada com a participação da comunidade acadêmico-científica. A avaliação é 

atividade essencial para assegurar e manter a qualidade da produção cientifica no país (CAPES, 2013). 

  

http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coordena%C3%A7%C3%A3o_de_Aperfei%C3%A7oamento_de_Pessoal_de_N%C3%ADvel_Superior
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Entramos no banco com o descritor vulner*, filtrando por título13, sem restrição 

de tempo ou de área. Exportamos tais dados para o software desenvolvido, de modo a 

abranger todas as ocorrências. A partir disso, definimos como critério de organização dos 

resultados obtidos a ordenação das ocorrências dispostas ao longo do tempo, vinculadas 

às suas respectivas revistas. 

Assim, foi possível dizer quando e em que área haviam ocorrido as primeiras 

publicações com o termo no título e definir a frequência de publicação por revista em um 

determinado período de tempo, visando identificar a origem do conceito de 

vulnerabilidade: de que áreas e com quais significados. 

Descrição do software14 

O primeiro momento no desenvolvimento desse passo da pesquisa foi a obtenção 

de dados numéricos dos bancos de dados (BD). Isso ocorreu em dois passos:  

1. Obter o resultado de uma busca com determinados filtros no BD. 

2. Organizar tais dados a fim de buscar respostas para alguns 

questionamentos levantados. Nossa intenção foi organizar os dados de 

modos bastante particular: nomes das revistas vs ocorrência ou ano de 

publicação vs ocorrência. 

Existem, contudo, diversas maneiras de realizar esse procedimento. Podemos 

tomar, por exemplo, os artigos resultados da pesquisa um a um e os organizar 

manualmente – isso, todavia, não é o modo mais eficaz de realizar a tarefa. Reduziremos 

bastante o nosso trabalho se fizermos buscas fragmentadas, isto é, usando o próprio banco 

de dados como ferramenta para realizar a contagem. Assim, se queremos saber o número 

de artigos publicados em cada ano no período de 1980 a 2000, podemos adicionar o filtro 

de período com o “ano” (nesse caso, os próprios bancos de dados oferecem o número de 

publicações resultantes da pesquisa inserida); desta forma, ao usar cada ano no período 

entre 1980 e 2000 como “ano”, reduzimos o nosso trabalho para vinte buscas nos bancos 

de dados. 

                                                 
13 Cabe assinalar que ao usar apenas o sufixo (vulner) de palavras correlacionadas e truncar seu final com 

a colocação de um asterisco (*) é possível recuperar todas as referências indexadas pelo grupo de palavras 

iniciado por aquele sufixo, visando atingir maior abrangência de resultados; a decisão de trabalhar com 

títulos, baseou-se no raciocínio que estes eram indicativos da centralidade da noção de vulnerabilidade no 

corpo do texto. 
14 As informações referentes ao software foram desenvolvidas com o auxílio técnico do desenvolvedor de 

softwares Alfredo Freire, engenheiro da Computação graduado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica 

- ITA. 
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Inicialmente, havíamos adotado esta estratégia. No entanto, quando fizemos as 

primeiras buscas nos BDs, percebemos quão grande pode ser o volume de artigos 

resultantes. Além disso, as constantes modificações nas formas de organização dos dados, 

efeito da própria crescente familiarização com os BDs, nos levaram a um retrabalho 

enorme a cada iteração. 

Isso levou a uma busca por modos mais eficientes de realizar os passos 1 e 2. É 

possível, por um lado, buscar formas de limitar os resultados (abordagem referente ao 

passo 1) ou, por outro, buscar formas de melhorar a eficiência, no sentido de velocidade, 

da nossa contagem (passo 2). No primeiro caso, restringimos o nosso olhar a um período 

menor, incorporamos mais especificações ou restrições ou olhamos somente para um 

número previamente definido de artigos escolhido por critério de relevância (oferecido 

pelos BDs). No segundo caso, buscamos ferramentas computacionais. 

Conquanto preferíssemos a segunda opção, ela apresentava um inconveniente: 

os computadores não podem realizar tarefas ditas “inteligentes”, embora consigam 

realizar tarefas simples em uma velocidade impressionante. Então, se tivéssemos posse 

dos dados de modo passíveis de serem tratados computacionalmente, poderíamos contá-

los de modo simples e eficiente – bastaria o trabalho de um profissional especializado em 

computação. Contudo, esses dados precisam estar disponíveis de modo específico, ou 

seja, o formato no qual o conteúdo é disponibilizado interfere na extração computacional 

dos dados. 

Após certo período, percebemos que os bancos de dados ofereciam um formato 

de exportação das referências de busca: o RSI (Research Information System). A 

dificuldade de chegar a isso reside no fato de que o seu propósito é aparentemente alheio 

ao nosso: ferramentas de citação automatizadas como EndNote, ProCite e Reference 

Manager. Esse formato é um protocolo usado por essas ferramentas para facilitar o uso 

de referências em trabalhos acadêmicos, gerando o texto de referência nos mais diversos 

formatos (ABNT, APA, MLA, Chicago) de modo automático. 

Por conta desse uso, os BDs exportam arquivo formato RSI contendo todas as 

referências de busca. Por isso, foi possível usar, sem grandes dificuldades, as principais 

informações como ano de publicação, título, autor, entre outras em dados inteligíveis para 

programas de computador. Percebido isso, fazer as contagens especificamente se torna 

uma tarefa simples de programação para um profissional da computação. 

Resta, evidentemente, a tarefa de saber qual informação se deseja e por que. Com 

o manejo desta ferramenta, os dados obtidos foram organizados através de critérios como: 
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 Número de publicações por área do conhecimento distribuídas em 

períodos, visando identificar a frequência de um termo ao longo do tempo; 

 Áreas e interfaces de subáreas do conhecimento, quando essa subdivisão 

for existente nas bases de dados, contemplando o formato multidisciplinar 

e possibilitando visualizar as áreas do conhecimento que possuem a maior 

taxa de ocorrência do termo; 

 Contagem das demais palavras que ocorrem no título e listagem na ordem 

das mais frequentes. Com isso, pretende-se identificar a que temas e 

conceitos a noção está vinculada, proporcionando um levantamento a 

respeito das áreas de circulação do termo. 

3.1.2 Vulnerabilidade nas diferentes áreas da Psicologia: o banco 

PsycINFO 

Para compreender o período e o tema relacionado aos quais a noção de 

vulnerabilidade passa a ser utilizada na Psicologia em artigos indexados na base 

PsycINFO da American Psychological Association (APA), iremos sistematizar os usos 

que foram feitos dessa noção em áreas e subáreas da Psicologia. 

 Com este objetivo, utilizamos o banco de dados da PsycINFO, escolhido por ser 

o mais antigo da área de Psicologia que sistematiza a produção em livros, artigos e teses, 

permitindo traçar as versões historicamente utilizadas do termo nesse campo. Contudo, o 

acesso ao seu conteúdo – os textos na íntegra – é restrito e somente parte de suas 

publicações indexadas são acessíveis fora de instituições associadas a essa base. 

O PsycINFO é subdividido em cinquenta e quatro subáreas definidas por grupos 

de interesses categorizados por seus membros. A divisão ocorre através de dois eixos 

intercruzados: subdisciplinas representantes da Psicologia e tópicos relativos a uma área 

temática. Por exemplo, o eixo temático “social” está relacionado às áreas numeradas 

como oito e nove, Society for Personality and Social Psychology e Society for the 

Psychological Study of Social Issues, respectivamente. A política do banco permite a 

reivindicação por partes dos profissionais pela inclusão de uma nova categoria por área 

e/ou temática (PsycINFO, 2015). 

Neste banco, cada publicação indexada é cuidadosamente selecionada por uma 

equipe de especialistas que atribui critérios de inclusão e de relevância orientados por 

estudiosos de referência na área, cientistas e bibliotecários membros da APA e da 

http://www.apa.org/about/division/div8.aspx
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comunidade de bibliotecas. Tais aspectos são denominados pelo próprio banco como 

Authoritative Publications (publicações de autoridade, tradução nossa), garantindo 

registros de alta qualidade (PsycINFO, 2015). 

Segundo dados coletados em 2015, o banco de dados da APA reúne três milhões 

e oitocentas mil publicações, entre elas, teses, dissertações e outros documentos, 

contabilizando aproximadamente duas mil e quinhentas revistas. A lista muda 

continuamente quando revistas são adicionadas ou descontinuadas durante o ano, por isso 

o banco é atualizado on-line mensalmente.  Contempla, ainda, publicações em vinte e 

nove línguas de cinquenta países, sendo, no entanto, sua maioria exclusivamente em 

língua inglesa. O banco armazena publicações datadas desde o ano de 1597 até o presente. 

 

Procedimentos de busca 

 

 Foram feitas duas entradas distintas no banco da PsycINFO: uma para obter os 

resultados da circulação do termo vulnerabilidade e outra para dispor ocorrências 

relativas à associação entre vulnerabilidade e adolescência ou juventude, também no 

título. 

Primeiramente utilizamos o descritor vulner*, restringindo a busca apenas pelo 

uso do filtro “por título”. Depois, elencamos quais as maiores ocorrências entre as revistas 

indexadas nesse banco de dados. Esse resultado mostra a que temáticas o termo 

vulnerabilidade associa-se ao longo do tempo na Psicologia, identificando a frequência 

da ocorrência por períodos. 

Para a segunda busca, utilizando o filtro “título” com os seguintes descritores 

(vulner*) AND (youth OR adolesc*). Buscamos todos os artigos em que ocorrem palavras 

com prefixo “vulner” associadas a pelo menos uma dentre os prefixos “adolesc” e “juven” 

no título. A partir da busca, elencamos quais as ocorrências com maior frequência entre 

as revistas indexadas, identificando as áreas e as temáticas de ocorrência significativa 

dessa associação.  

Ao falarmos de maior ou menor frequência, buscamos estabelecer uma 

comparação com valores relativos, já que cada área apresenta uma quantidade específica 

de publicações e, consequentemente, a mesma quantidade de publicações temáticas pode 

ter significados diferentes em diferentes áreas, por exemplo: a possível existência de um 

volume maior de publicações de uma temática específica na Enfermagem comparado com 

a quantidade de publicações de uma temática em Psicologia, não indica que se produz 
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mais na primeira; mas, sim, que a mesma quantidade de publicações tem diferentes 

significados valorativos dentro de cada área. Então, por vezes, daremos maior relevância 

a quantidades menores de artigos de uma área do que quantidades maiores de artigos de 

uma outra área.  

As ocorrências que foram geradas com tais buscas foram extraídas através do 

software referenciado no tópico anterior, o que possibilitou trabalhar com resultados em 

larga escala, proporcionando uma visão de conjunto a respeito tanto da circulação do 

termo quanto da associação entre este e adolescência ou juventude. 

3.1.3 Associação entre vulnerabilidade e adolescência: a Scielo Brasil e a 

BVS 

Com o objetivo específico de analisar como se estabelece a associação entre 

adolescência e vulnerabilidade na Psicologia em produções nacionais publicadas em 

revistas que constam no Qualis da área, desenvolvemos os seguintes passos: 

Escolhemos as bases de dados utilizadas nesse passo de pesquisa diante das 

restrições de acesso ao Portal de Periódicos da CAPES e ao banco PsycINFO. Decidimos 

pelo Scielo (Scientific Eletronic Library Online) por seu caráter de acesso livre, pela 

quantidade de produções nacionais nele indexado e ainda pela inclusão de diversas áreas 

temáticas em seu escopo editorial.  

A Scielo existe desde 1997, como resultado de um projeto de pesquisa 

da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) em parceria com 

o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME). 

A coleção SciELO Brasil indexa textos completos de periódicos científicos 

brasileiros. Disponibiliza em seus conteúdos periódicos de todas as áreas do 

conhecimento que publicam predominantemente artigos inéditos resultantes de pesquisa 

científica original e que utilizam o procedimento de avaliação por pares dos manuscritos 

recebidos, além de apresentar desempenho crescente nos indicadores de cumprimento dos 

critérios de indexação. A coleção privilegia a admissão e a permanência dos periódicos 

que em sua operação avançam na profissionalização, na internacionalização e no 

incentivo ao uso dos modelos de financiamento sustentável (SciELO, 2015). 

Ainda, nas regulações de admissão de periódicos, a cada entrada de um novo 

periódico na coleção do banco, ele será iniciado com a publicação dos dois fascículos 

mais recentes. Os fascículos anteriores até o ano de 1997, ano de criação da base, são 

http://www.fapesp.br/
http://www.bireme.br/
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posteriormente integrados à coleção. Em suma, as revistas que estão ou serão indexadas 

por esse banco passarão por crivos de inclusão e não inclusão e de permanência. Todos 

os critérios adotados pela SciELO para a seleção de periódicos estão detalhados no 

documento: “Critérios SciELO Brasil: critérios, política e procedimentos para a admissão 

e a permanência de periódicos científicos na coleção SciELO Brasil” (Ibidem). 

O fato do banco Scielo fazer uso de publicação on-line de acesso aberto 

pressupõe a permissão do acesso gratuito a seus materiais por parte do periódico para que 

ele possa ser indexado a essa base de dados. A acessibilidade das produções científicas é 

parte da construção do nosso argumento de que todos os bancos de dados, por definição, 

são documentos de domínio público. Assim, as particularidades de acesso de cada banco 

implicam um posicionamento que tem consequências, afinal, a facilidade de acesso 

influencia a visibilidade de alguns documentos em relação a outros. 

Como propõe Peter Spink (2014), uma das medidas para identificar a 

visibilidade dada aos documentos eletrônicos é calcular quantos “cliques” são necessários 

para chegar onde a informação desejada está registrada. É possível fazer uma analogia 

dessa expressão com a dificuldade de acesso a alguns bancos. As bases de periódicos da 

CAPES e da PsycINFO em contraposição ao SciELO Brasil, por exemplo, requerem um 

cadastro pessoal no portal para permitir a leitura de suas produções na íntegra. Os critérios 

de restrição funcionam como barreiras de entrada a uma determinada revista, ou seja, será 

necessário um maior número de passos para chegar à informação desejada.  

 

Procedimento de busca 

Para que pudéssemos examinar os conteúdos das produções com associação 

entre vulnerabilidade e adolescência no título executamos os seguintes procedimentos: 

 Buscamos todos os artigos nos quais palavras com prefixo “vulner” estão 

associadas ao prefixo “adolesc” no título;  

 Entramos com os seguintes descritores: (ti:(vulner*)) AND 

(ti:(adolesc*)), restringindo os resultados por filtro de título;  

 Como critério de refinamento de busca, selecionamos o filtro de Coleções 

“Brasil”, resultando numa amostra de cinquenta e um artigos.  

 Esta pesquisa foi complementada com a busca feita na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), portal composto por fontes de informação em ciências da saúde para 

atender às necessidades de informação técnico-científica de profissionais e de estudantes 

da área. É produzida pelo Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 
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Ciências da Saúde, também conhecida pelo seu nome original: Biblioteca Regional de 

Medicina (BIREME), da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da 

Saúde (OPAS/OMS). A sede da BIREME encontra-se no Brasil, no campus central da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) desde a sua criação em 1967. Contém 

quinze bases de dados e indexa artigos em três idiomas: português, espanhol e inglês 

(BVS, 2015). 

Recorremos a bases de dados da BVS com o objetivo de incluir artigos não 

comtemplados na SciELO, pois essa data de 1998 e, portanto, não abarca publicações 

mais antigas. 

No caso da BVS, foram definidos os seguintes filtros:  

 Utilização do radical das palavras na busca, objetivando maior 

abrangência (ti:(vulner*)) AND (ti:(adolesc*)) no título; 

 Escolha do filtro “Bases de dados nacionais” na seção que indica as 

Coleções de periódicos indexadas.  

Com base nestes critérios foram localizadas dezenove publicações dentre as 

quais sete já tinham sido localizadas na SciELO, quatro não constavam no Qualis de 

Psicologia, três não disponibilizam o texto completo para a leitura e uma foi descartada 

por não tratar da temática vulnerabilidade, fazendo apenas o uso do termo em seu título. 

Excluídas estas publicações, restaram apenas quatro.  

 Assim, adicionando os quatro artigos da BVS aos trinta e cinco da SciELO, 

obtivemos trinta e nove artigos. Com os artigos da BVS adotamos o mesmo procedimento 

de análise utilizado para as pesquisas localizadas na SciELO, pois juntos eles formam 

nosso corpus de pesquisa referente à associação entre adolescência e vulnerabilidade em 

publicações nacionais indexadas em periódicos classificados pelo Qualis de Psicologia. 
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4. Os usos da noção de vulnerabilidade ao longo do tempo nas áreas 

de conhecimento 
 

A proposta deste capítulo é traçar um histórico dos usos da noção de 

vulnerabilidade. Em um primeiro momento fizemos um levantamento das definições em 

dicionários e da etimologia da palavra. Depois, para o desenvolvimento de nosso objetivo, 

escolhemos trabalhar com dados referentes aos artigos científicos de uma base de dados 

multidisciplinar. Iremos identificar o número total de artigos com o radical “vulner*” no 

título em periódicos indexados no Portal de Periódicos da CAPES e distribuiremos tais 

dados em gráficos que irão caracterizar dimensões de agrupamentos específicos que 

ilustram a trajetória histórica da noção de vulnerabilidade. Na sequência, exporemos os 

dados com o objetivo de entender a circulação do termo vulnerabilidade em produções 

científicas de distintas áreas do saber. O Portal de Periódicos da CAPES possui uma 

dificuldade adicional comparado aos outros portais acessados – PsycINFO e SciELO 

Brasil – pois seus dados estão codificados de forma a não permitir a exportação de 

grandes volumes de informação, requerendo modificações na estrutura explicitada do 

software15 utilizado por nós. 

4.1 Sentidos históricos de vulnerabilidade: uma breve incursão à etimologia do 

termo 

Primeiramente, realizamos a busca dos significados etimológicos do termo, pois 

entendemos ser pertinente iniciar a pesquisa com uma compreensão da origem e da 

formação da palavra vulnerabilidade, em português, e de sua versão em língua inglesa, 

vulnerability. 

Acompanhar o termo vulnerabilidade por uma perspectiva histórica não é apenas 

uma possibilidade, mas uma necessidade, pois para entender os usos atuais é preciso 

conhecer a evolução do repertório linguístico usado no contexto dos fenômenos estudados 

por nós (SPINK, M.J., 2010). 

A palavra vulnerabilidade se origina no período entre 1595-1605, proveniente do 

latim, língua na qual vulnerare significava ferir; vulnerabilis, que causa lesão; e 

vulnerável, aquele que pode ser ferido fisicamente ou psicologicamente, segundo 

definição do Onlyne Etimology Dictionary (2014, tradução nossa). 

                                                 
15 Maiores detalhes sobre a modificação do software para atender a configuração do Portal de Periódicos 

da CAPES será explicitada posteriormente em material em anexo. 
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Já no dicionário de sinônimos do Thesaurus, o termo vulnerabilidade está 

associado à “suscetibilidade, amenidade, condescendência, propensão, fragilidade, em 

desvantagem” (THESAURUS, 2014, tradução nossa). 

Através dessas definições, nos aproximamos dos significados atribuídos à 

vulnerabilidade, revisitando sentidos da circulação do termo na linguagem social. No 

início desta pesquisa, partimos do pressuposto de que as palavras em geral estão em 

circulação na linguagem em uso, assim, sabemos que os significados de uma mesma 

palavra irão sofrer alterações na medida em que ela é utilizado e complexificada em um 

determinado campo (BAKTHIN, 2010). É sob este prisma que pensamos 

“vulnerabilidade” nesta pesquisa. 

Após essa incursão etimológica, se faz pertinente, dentro do contexto de análise, 

discorrer a respeito da circulação de algumas definições do termo em dicionários com o 

objetivo de delimitar usos e significados que lhe são convencionados. Assim, no 

dicionário de língua portuguesa Michaelis define-se vulnerabilidade como: “qualidade de 

vulnerável; 1 Que se pode vulnerar. 2 Diz-se do lado fraco de um assunto ou questão, e 

do ponto por onde alguém pode ser atacado ou ofendido. 3 Que dá presa à censura, à 

crítica” (MICHAELIS, 2014). 

No entanto, as definições de dicionários devem ser olhadas com ressalvas. 

Segundo Ian Hacking (2007), os dicionários mantêm conteúdos muitas vezes 

ultrapassados e “antiquados” (HACKING, 2007, p. 300) em relação aos significados de 

determinadas palavras, considerando que elas fazem parte de uma linguagem cotidiana e, 

portanto, viva e constantemente mutável. Os dicionários não conseguem acompanhar esse 

movimento. Sendo assim, as definições neles contidas expressam significados de um 

determinado período histórico, podendo auxiliar, inclusive, na compreensão das 

modificações nos usos de uma mesma palavra. 

4.2 A noção de vulnerabilidade no Portal de Periódicos da CAPES 

Ao discutir os dados processados por meio do software, serão necessárias 

algumas ressalvas que irão caracterizar o tratamento qualitativo que daremos aos dados: 

 No gráfico de exposição temporal (número de ocorrências x período de tempo) 

criamos uma linha do tempo com o objetivo de mostrar um panorama das 

primeiras ocorrências e das áreas de saber a que elas estavam relacionadas ao 
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longo do tempo. Assim, poderemos identificar quantitativamente quando o 

termo começou a ter um uso expressivo nas produções científicas. 

Esse primeiro gráfico abarca todas as referências. Pretendemos 

apresentar os dados segundo uma análise proporcional em relação ao número 

total de publicações do período, porquanto acreditamos que essa análise oferece 

uma melhor compreensão de como seu uso está crescendo. Ao fazer a análise 

proporcional, contudo, serão ignorados os anos não expressivos em quantidade 

de ocorrência, isto é, anos em que a parcela proporcional do número de 

ocorrências apresentada é pequena o suficiente para que seja tomada como 

inexpressiva ou nula para efeitos de análise de quantidades. Isso não significa 

que os artigos desse período não nos interessem. Essas pequenas ocorrências 

acontecem no período inicial do uso de “vulnerabilidade” em artigos dos 

periódicos do Portal, por isso é mais interessante vê-los através de um olhar 

localizado, avaliando os títulos e resumos. 

 Fizemos a análise das cinquenta revistas com maior número de ocorrências. 

Nessa avaliação pudemos examinar mais detalhadamente as revistas e suas 

ocorrências. Determinamos para cada uma delas a sua área temática principal e, 

com isso, foi possível determinar quando, por exemplo, houve grande variação 

de ocorrências do termo em revistas especializadas em Medicina, na Psicologia 

e em outras áreas. 

 Escolhemos agrupamentos de períodos de tempo na organização das tabelas, 

apesar da dificuldade para selecionar o período de tempo adequado, pois esta 

não é uma tarefa imediata e qualquer escolha nos levaria a perder informação. 

Se por um lado, um artigo publicado em um ano pode ser demasiado distante em 

temática de um artigo publicado dez anos depois; por outro lado, pensar 

agrupamentos muito pequenos pode gerar interpretações equivocadas quando 

sabemos que o processo de publicação não é exatamente contínuo e as próprias 

revistas tem a sua periodicidade. Ainda, o movimento da Academia tem também 

a sua periodicidade, de tal modo que, por exemplo, pensar as publicações por 

ano poderia gerar a aparente sensação de que o interesse da Academia por um 

determinado tema oscila no decorrer dos anos; contudo, se observarmos um 

período de cinco anos, poderemos ver um crescimento constante e consistente 

do interesse pela mesma temática. 
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A partir de um pouco de experiência no tratamento dos dados e da 

tentativa de buscar um ajuste plausível para as questões apresentadas acima, 

percebemos que um bom período de agrupamento gira em torno de três a sete 

anos. Mesmo assim, para cada tabela construída neste capítulo e nos próximos, 

antes de gerar a tabela definitiva, foram exploradas alternativas dentro do limite 

de um a dez anos. 

Para mapear a emergência histórica da noção de vulnerabilidade em 

periódicos científicos em distintas áreas do saber e identificar seus usos 

utilizamos o Portal de Periódicos da CAPES por ser o portal brasileiro que 

indexa periódicos com maior abrangência disciplinar e com maior 

expressividade quantitativa, possuindo em seu escopo um total de trinta e sete 

mil periódicos, segundo dados de 2013 (CAPES, 2015). 

Mediado pelo software desenvolvido para o recolhimento dos dados 

que seriam utilizados, o levantamento de artigos foi feito com a seguinte busca: 

o descritor “vulner*” associado aos filtros de “título” e, como tipo de material 

selecionado, ao de “artigo”. Utilizamos o número absoluto de ocorrências, sem 

a restrição de “periódicos revisados por pares”, pois queríamos trabalhar com o 

número total de ocorrências que um pesquisador tem acesso ao fazer uma busca 

no Portal de Periódicos da CAPES. Nesta busca, o número foi de em quarenta e 

quatro mil e quatrocentas referências. 

Devido ao fato de a CAPES não categorizar seus periódicos em suas 

respectivas áreas do saber, foi necessário classificar cada revista individualmente 

para que pudéssemos saber quais áreas fizeram uso do termo vulnerabilidade ao 

longo da história. 

Desta forma, devido ao número de revistas (cerca de oito mil), 

selecionamos apenas as cinquenta primeiras com maior número de ocorrência. 

Utilizamos como metodologia para classificação das revistas a base de dados 

bibliográficos da Scopus16, pois esta possui vinte mil periódicos indexados, com 

suas respectivas identificações temáticas. Fizemos por essa via a 

correspondência relativa das cinquenta revistas selecionadas com suas 

                                                 
16  Scopus, a maior base de dados de literatura científica revisada por pares, conta com ferramentas 

inteligentes para acompanhar, analisar e visualizar a pesquisa. Atualizado diariamente, a base de dados 

pertence ao grupo Elsevier e é a maior editora de literatura médica e científica do mundo, fazendo parte do 

grupo Reed Elsevier. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Editora
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_m%C3%A9dica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_cient%C3%ADfica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reed_Elsevier


61 
 

respectivas áreas. Com as informações obtidas, agrupamos as revistas por áreas 

temáticas, obtendo a classificação de dez áreas do saber em que a ocorrência do 

termo “vulner*” possui expressividade. O levantamento gerado para análise 

ficou assim configurado: 

 Levantamento por ano do número total de referências que utilizam o termo 

“vulner*” no título e suas porcentagens correlacionadas com o número total de 

ocorrências e sua respectiva representatividade na amostra (Tabela 1; Gráfico 1); 

 Levantamento das cinquenta revistas com maior ocorrência, classificadas por 

áreas do saber de maior expressividade, gerando porcentagens para cada área em 

relação ao total da amostra (Tabela 2; Gráfico 2);  

 Levantamento das ocorrências nas áreas identificadas como de maior 

expressividade ao longo do tempo (Tabela 4; Gráfico 3). 

 

Tabela 1. Número total de ocorrência por ano 

Ano Ocorrência % 

1900 1 0,003% 

1905 0 0,000% 

1910 0 0,000% 

1915 0 0,000% 

1920 0 0,000% 

1925 3 0,008% 

1930 2 0,005% 

1935 4 0,010% 

1940 3 0,008% 

1945 4 0,010% 

1950 14 0,035% 

1955 11 0,028% 

1960 26 0,066% 

1965 31 0,078% 

1970 83 0,210% 

1975 138 0,349% 

1980 148 0,374% 

1985 427 1,078% 

1990 927 2,341% 

1995 2227 5,624% 

2000 3783 9,554% 

2005 9828 24,820% 

2010 21038 53,130% 

2015 899 2,270% 



62 
 

 

Gráfico 1. Ocorrências por períodos de cinco anos (escala logarítmica) 

 

 

 

 Os dados da tabela que resultaram no primeiro gráfico identificam 

quantitativamente as ocorrências de artigos com o termo “vulner*” no título ao longo dos 

anos, totalizando quarenta e duas mil e duzentas e doze referências17. O gráfico acima 

está organizado com o número total de referências, expressando um crescimento das 

ocorrências ao longo dos anos. Seus dados estão dispostos em escala logarítmica, ou seja, 

o crescimento das produções acontece exponencialmente18, dado que o gráfico apresenta 

um crescimento aproximadamente linear19 

Excluímos do gráfico as dez primeiras ocorrências identificadas no período de 

1720 a 1900, pois inviabilizavam uma representação gráfica por estarem demasiadamente 

dispersas. Essas referências se relacionavam à área médica e a questões de 

vulnerabilidade orgânica, estando os dois primeiros artigos escritos em latim – tratavam 

especificamente da ideia de intestini vulnerare, sendo que no texto o significado de 

vulnerare era ferida.  

Como já indicado, o crescimento verificado precisa ser entendido dentro dos 

parâmetros do aumento do número de revistas que circulavam na época, pois o número 

                                                 
17  Trabalhamos com o número total de ocorrências geradas pelo banco da CAPES, no entanto se 

considerarmos apenas os periódicos revisados por pares teremos um número de 17.745. 
18 Crescimento exponencial: quando o crescimento de uma função é proporcional ao valor atual da função. 

(Ex: 1, 2, 4, 8, ...) 
19 Crescimento linear: quando o crescimento de uma função é constante. (Ex: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...) 
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de periódicos também cresceu ao longo dos anos. Além disso, houve a consolidação de 

áreas do saber antes escassas ou até mesmo inexistentes, como por exemplo, a área de 

Ciência da computação e até mesmo a da Psicologia. A emergência de campos do 

conhecimento ficará mais evidente quando analisarmos os gráficos referentes às temáticas 

no decorrer do tempo. 

Segundo dados da CAPES (2015), o número de periódicos com texto integral 

indexado pelo Portal ampliou entre 2001 e 2013 (Tabela 2): 

 

Tabela 2. Número de periódicos indexados pela CAPES por ano 

Ano Periódicos 

2001 1.882 

2002 2.096 

2003 3.379 

2004 8.516 

2005 9.530 

2006 10.919 

2007 11.419 

2008 12.365 

2009 22.525 

2010 26.372 

2011 31.020 

2012 33.756 

2013 37.073 

 

Buscando as referências ao longo do tempo, observamos uma ocorrência escassa 

e dispersa até 1950, não ultrapassando cinco referências por década. Em sua maioria, os 

artigos desse período tratam de aspectos médicos se referindo à ideia de vulnerabilidade 

orgânica. Em meio a isso, destacamos duas ocorrências de 1947 que versam sobre a 

vulnerabilidade ao ataque da bomba atômica20. 

Na década de 1950 há um considerável aumento das ocorrências e, pela primeira 

vez, o número triplica se comparado às décadas antecedentes. A maioria dos artigos 

continua vinculada à discussão médica referente à vulnerabilidade orgânica. Entre tais 

produções, identificamos um artigo21 de psicossomática na revista Journal of 

Psychosomatic research, que na época trazia discussões psicológicas como sendo uma 

                                                 
20 “Reducing vulnerability to atomic attack; protective methods that may reduce the potential consequences 

of an attack by atomic bombs”, in: The Bulletin of the atomic scientists (1947); “The problem of reducing 

vulnerability to Atomic Bombs”, in: The Amercian Economic Review (1947).  
21 Changes in tissue Vulnerability induced during hypinotic suggestion (1959).  
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subárea da Medicina. Essa revista é atualmente classificada como interdisciplinar, pois 

discute interfaces entre a Medicina e a Psicologia, agora considerando esta última como 

área autônoma.  

Ainda na década de 1950, em 1959, encontramos um artigo22 em um periódico 

médico (British medical jornal) que trata da temática da vulnerabilidade da criança na 

relação com sua família, discutindo como padrões familiares interferem na relação entre 

saúde e doença da criança. Esse artigo nos chamou a atenção devido a sua referência à 

ideia de que a família pode funcionar tanto como dispositivo de proteção à 

vulnerabilidade quanto como agente de vulnerabilização no processo de desenvolvimento 

infantil, dimensão ampliada e discutida em outras pesquisas de Psicologia. 

Na década de 1960, a noção de vulnerabilidade ainda é predominantemente 

associada à noção de vulnerabilidade orgânica, embora algumas publicações comecem a 

fazer uma frágil associação com a noção de vulnerabilidade social, ao referir-se, por 

exemplo, a uma vulnerabilidade institucional, como em um artigo23 de 1968 no qual se 

discute a qualidade do cuidado oferecido a pacientes idosos dentro de instituições 

hospitalares, em especial os hospitais de saúde mental. Identificamos também, em 

algumas referências, o início do estabelecimento da relação entre vulnerabilidade e 

transtornos mentais e comportamentais, aproximando-se à ideia de vulnerabilidade 

pessoal, Contudo, essa possuía ainda um caráter de doença, mas agora especificando-se 

no âmbito psicopatológico. 

O primeiro artigo24 que associa a noção de vulnerabilidade à adolescência data 

de 1962 e foi publicado em um periódico de Sociologia no qual se discute a 

vulnerabilidade do adolescente à delinquência, dependendo do julgamento negativo ou 

positivo que ele tem de si. 

A segunda ocorrência que relaciona vulnerabilidade à adolescência é de 1968 e 

registra essa associação já em seu título25. Trata-se de uma revista da área de Psiquiatria 

e, segundo o artigo, aspectos do funcionamento psíquico do adolescente (como: 

impulsivo x reflexivo) aliados a características de seu meio (como classe social e 

                                                 
22 Social Patterns in road accidents to children: some characteristics of vulnerable families (1959). 
23  “The vulnerable in hospital”, In: The Lancet, 1968.     
24 “Delinquency Vulnerability: a cross group and longitudinal analysis”, In: American Sociological 

Review, 1962.  
25“Vulnerable adolescents: Implications derived from studies of an internalizing-externalizing symptom 

dimension”,  In: Comprehensive Psychiatry, 1968.  
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organização familiar) constituem fatores que o tornam mais ou menos vulnerável ao 

desenvolvimento de psicopatologias. 

Na década de 1970, as ocorrências ainda estavam relacionadas, em sua maior 

parte, à noção de vulnerabilidade orgânica e a maioria das pesquisas estavam diretamente 

relacionadas à cardiologia. Nesse período se mostram também expressivas as ocorrências 

relativas à vulnerabilidade de materiais, referindo-se a pesquisas na área de bioquímica.  

Ainda nos anos setenta, encontramos uma associação cada vez mais recorrente 

à vulnerabilidade psicopatológica. Esses estudos estão frequentemente associados à 

esquizofrenia e começam a se aproximar também do estresse e da depressão. É nesse 

período que encontramos as primeiras referências em revistas especializadas de 

Psicologia26, estando algumas delas inclusive indexadas tanto na CAPES como na 

PsycINFO. 

Nos três primeiros anos da década de 1970, encontramos cinco publicações 

indexadas em jornais de Psicologia, sendo uma delas no Journal of Personality and Social 

Psychology, o que poderia ser identificada como a primeira publicação com o termo 

vulner* no título em uma revista classificada dentro de uma temática de Psicologia social. 

O artigo27 discute o comportamento relacionado à vulnerabilidade, à defesa e à 

cooperação em uma atividade de jogo grupal.   

4.2.1 O uso do termo “vulner” segundo as áreas do saber 

A Tabela 3 aponta: 

 As áreas do saber de maior ocorrência do termo vulner*, identificadas a 

partir das cinquenta revistas de maior expressividade;  

 O número de vezes em que essa revista aparece; 

 A sua porcentagem em relação ao total de ocorrências existentes neste 

subgrupo. 

 

                                                 
26 “Sources, Effects, and Individual Vulnerability of Psychological Problems for College Students”, 

in:Journal of Counseling Psychology, 1971;  “The Social and Academic Competence of Children 

Vulnerable to Schizophrenia and Other Behavior Pathologies”, in: Journal of Abnormal Psychology, 

1972;  “Sources, effects, and individual vulnerability of psychological problems for college students”, in: 

Journal of Counseling Psychology, 1971; “Long-term follow-up of early detected vulnerable children”, 

in: Journal of consulting and clinical psychology, 1973. 
27 “Defense, vulnerability, and cooperation in a mixed-motive game”, in: Journal of Personality and Social 

Psychology, 1973.  
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Tabela 3. Ocorrências por áreas do saber 

 

 

Áreas 

Número de 

ocorrência % 

Ciências biológicas 116 1,24% 

Economia 191 2,05% 

Psicologia 242 2,60% 

Engenharia 457 4,90% 

Multidisciplinar 451 4,84% 

Psiquiatria 707 7,59% 

Neurociências 1066 11,44% 

Ciência da computação 1537 16,49% 

Medicina 1550 16,63% 

Ciências ambientais 3002 32,21% 

Total 9319  

 

Para analisar as ocorrências em relação às áreas de conhecimento geramos um 

gráfico através dos dados obtidos pelo agrupamento temático dos periódicos28. O objetivo 

deste gráfico é identificar as áreas do saber que historicamente tiveram maior ocorrência 

de artigos com o termo vulner* no título. 

 

Gráfico 2. Número de ocorrência por área e sua expressão percentual 

 

 

                                                 
28 O agrupamento citado refere-se às cinquenta primeiras revistas de maior ocorrência.  

 

0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

Ocorrências por áreas do saber

No Ocorrência Ocorrência Percentual



67 
 

As três áreas do saber com maior número de ocorrência são os periódicos de 

Ciências ambientais, de Medicina e de Ciência da computação. É necessário, no entanto, 

ressaltar que a Medicina é entre essas a área com maior distribuição de ocorrência ao 

longo da história, sendo que as Ciências ambientais registra crescimento apenas a partir 

de década de 1990. 

Na área de Ciência da computação, a concentração de periódicos ocorrendo em 

sua maioria a partir de década de 1990 é ainda mais significativa, com expressividade em 

1997. As publicações, em geral, tratam de uma noção de vulnerabilidade tecnológica da 

rede de sistemas computacionais e, antes de ocorrerem discussões específicas que 

implicassem na existência da internet, essa área discutia aspectos relativos a sistemas 

informacionais de comunicação. Identificamos, ainda nessa área, um boom de ocorrências 

no ano de 2006, ultrapassando, inclusive, o número total das ocorrências encontradas em 

Ciências ambientais e na Medicina. 

O fato da Medicina não ocupar o lugar de área com maior número de referências 

é relativo, pois em nosso esquema de categorização de áreas, dividimos as revistas da área 

médica em subgrupos (Medicina, Psiquiatria e Neurociências) que, se somadas, 

ultrapassariam o número total de qualquer outra área isolada. Essa distinção foi feita 

devido ao nosso objetivo de entender a entrada da noção de vulnerabilidade em discussões 

psicológicas, resultando em um interesse particular nas publicações da área psiquiátrica, 

bem como de pesquisas vinculadas a aspectos neurológicos e cerebrais. 

 Entendemos que ambas as subáreas da Medicina constituem campos férteis de 

discussão interdisciplinar para o desenvolvimento de pesquisas de Psicologia; e 

identificamos, também, através dos dados obtidos pela CAPES, que as primeiras 

ocorrências na área de Psicologia versavam sobre a “vulnerabilidade de desenvolver 

alguma psicopatologia”. Tal fato permite a conclusão de que essas ocorrências iniciais 

não estavam ainda descoladas de uma visão biomédica e, ainda, de que as produções de 

Psiquiatria e Neurologia estão historicamente associadas às primeiras publicações que 

faziam uso da noção de vulnerabilidade no campo psicológico. 

Nas Ciências ambientais, os artigos discutem temáticas relacionadas à 

vulnerabilidade ambiental a mudanças climáticas29, a chuvas ácidas30, a aspectos de 

                                                 
29 “Climatic change: how vulnerable is agriculture?”,  in: Environment, 1985.  
30 “Acid precipitation and surface-water vulnerability on the western slope of the high Colorado Rockies”, 

in: Water, Air, & Soil Pollution, 1985. 
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escassez, a poluição da água31 e a poluição em seu aspecto geral, além da vulnerabilidade 

de aspectos geológicos, afetando ecossistemas e modos de vida de seres vivos como um 

todo. Ocorreram também publicações nas quais são discutidos aspectos de 

vulnerabilidade ecológica da fauna e da flora em sua relação com o ecossistema, além de 

discussões relativas à área de Engenharia Ambiental32. 

Para expressarmos as ocorrências de cada área temática e sua distribuição no 

tempo, fizemos um levantamento das referências geradas pelas áreas que foram 

identificadas como de maior expressividade. Nessa amostra agrupamos os dados em um 

gráfico que mostra as cinco áreas de maior ocorrência e a sua distribuição por período de 

tempo.  

4.2.2 Análise do uso do termo “vulner” no título associado às áreas e aos 

períodos de tempo 

Reunidos os resultados das cinquenta revistas com maior número de ocorrências 

através da segmentação por áreas já mencionada neste capítulo, apresentamos a seguir a 

tabela da linha do tempo de ocorrências para cada área temática: 

 

Tabela 4. Números de ocorrência das áreas distribuídas por período de três anos 

 

 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 

Ciências biológicas 0 0 1 0 0 0 0 3 4 6 6 16 14 18 44 1 

Engenharia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 43 115 28 255 14 

Economia 0 0 0 0 6 1 13 16 9 14 15 25 25 17 32 14 

Psicologia 0 0 0 0 1 3 10 16 8 25 20 30 31 39 40 4 

Multidisciplinar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 41 400 6 

Psiquiatria 0 0 0 0 0 6 11 24 55 58 67 87 124 100 171 4 

Neurociências 6 1 2 2 2 5 49 66 77 95 135 109 169 169 168 10 

Ciência da computação 0 0 0 0 1 1 4 1 41 113 202 373 460 263 73 5 

Medicina 0 3 2 1 3 7 14 12 59 79 150 183 324 317 386 9 

Ciências ambientais 0 0 0 0 0 1 0 5 13 45 55 122 371 568 1743 79 

                                                 
31 “Watershed vulnerability to losses of agricultural chemicals: interactions of chemistry, hydrology, and 

land-use”, in: Environmental Science & Technology, Aug. 2000; “Cooperative water quality testing and 

vulnerability factors for private rural wells in central Indiana”,  in: Journal of Environmental Health, 

1996. 
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 Em seguida, selecionamos as cinco áreas do saber com maior número de 

ocorrências e reunimos seu resultado no gráfico a seguir:  

Gráfico 3. Número de ocorrência nas cinco áreas de maior expressividade 

distribuídas por um período de três anos

 

Conforme mostra o gráfico, o número de ocorrências da área de Medicina é 

superior ao das Ciências ambientais, tendo esse aumento sido caracterizado no ano de 

2006. É possível identificar também que desde o ano de 2003 até o início de 2009 a área 

de Ciências da computação exercia predominância quantitativa em relação às duas áreas 

de maior ocorrência. Recentemente, porém, as Ciências ambientais têm apresentado um 

enorme número de ocorrências comparado com as demais. 

Dentre todas as áreas catalogadas, a expressividade da área de Psicologia é 

pequena, ocupando o oitavo lugar no nosso ranking de áreas. No entanto, é preciso 

novamente considerar que só entraram na somatória desse agrupamento de áreas as 

cinquenta primeiras revistas com maior número de ocorrência, sendo ignoradas cerca de 

oito mil revistas de Psicologia que possuem artigos com o termo vulner* no título. Para 

explorar melhor as referências no campo da Psicologia como área do saber específico, 

iremos utilizar o banco da PsycINFO da APA, abordado no próximo capítulo. 
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5. A circulação da noção de vulnerabilidade na Psicologia 

Acessamos o portal da PsycINFO, produto da American Psychological 

Association (APA) e maior base de dados virtual de Psicologia, com o objetivo de 

identificar a circulação do termo vulnerabilidade nas grandes áreas da Psicologia. Na 

organização desse banco, os artigos são catalogados em áreas definidas pela própria APA 

e distribuídos em subáreas que possibilitam delimitar mais precisamente o tema tratado 

nas produções indicadas.  

Os procedimentos utilizados incluíram o levantamento das referências indexadas 

na base com o termo vulner* no título, em formato de artigo, e na disposição desses dados 

em agrupamentos por áreas temáticas, período de tempo e ocorrências. Os passos 

seguintes compreenderam três etapas, a saber:  

1. A organização e a análise quantitativa do levantamento de artigos 

indexados por ano e sua ocorrência proporcional nas áreas de Psicologia 

em relação às ocorrências totais do banco (de 1955 a 201533);  

2. A organização e a análise quantitativa do uso do termo por área e subárea 

de classificação;  

3. A leitura dos títulos dos artigos por períodos de tempo (de cinco em cinco 

anos) com o objetivo de identificar como o termo era empregado na 

estrutura da sentença e ao que ou a quem se referia.  

O levantamento utilizado para a distribuição e tabulação da amostra ficou assim 

configurado: 

  Levantamento por ano das referências com vulner* no título; 

 Levantamento por área e subárea de classificação das ocorrências com 

vulner* no título; 

 Levantamento por área de classificação do total de referências indexadas 

na base de dados em relação ao total de referências que utilizam o termo 

vulner* no título; 

 Distribuição por período ou ano do total de referências que utilizam a 

palavra vulner* no título em relação às áreas de classificação identificadas 

nos passos anteriores. 

                                                 
33 As referências relativas ao presente ano (2015) foram catalogadas até o mês de abril. 
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Desta maneira, utilizando recursos gráficos como ferramenta de exposição dos 

dados podemos nos familiarizar com os usos feitos do termo em distintos períodos de 

tempo; detectar a visibilidade do uso da noção de vulnerabilidade em relação ao conjunto 

geral da literatura indexada por área de classificação e em relação ao número total de 

ocorrências, buscando entender a projeção dos usos da noção nesta base; além de analisar 

as referências que utilizam vulner* no título, identificando a expressividade das temáticas 

vinculadas a essa noção e suas transformações e distribuição ao longo do tempo. 

 Abaixo pode ser lida a tabela referente ao levantamento por ano das ocorrências 

totais e das referências com vulner* no título, organizadas por intervalo de cinco anos: 

 

Tabela 5. Ocorrências totais distribuídas no tempo com intervalo de cinco anos 

Ano 
Ocorrências 

totais 

1955 6.452 

1960 6.804 

1965 9.326 

1970 12.289 

1975 10.454 

1980 10.592 

1985 12.344 

1990 13.402 

1995 14.845 

2000 16.062 

2005 19.017 

2010 23.935 

2015 3.791 

Total 159.313 

 

Essa tabela é de fundamental importância para que possamos relativizar o 

crescimento do número de ocorrências que veremos na tabela a seguir. Notadamente, ao 

longo dos anos o número de publicações indexadas no banco de dados cresceu, 

possivelmente por conta do crescimento do número de revistas especializadas na área da 

Psicologia e da ampliação da legitimação do “fazer ciência” pela publicação de artigos. 

No entanto, esse ainda não é o dado almejado por nós. Ele trata do número total de 

publicações na área da Psicologia indexado no banco PsycINFO e não necessariamente 

do número de publicações que abordaram o assunto da vulnerabilidade em algum 

momento. Ainda assim, estabelecer proporção entre os valores das duas tabelas nos 
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fornecerá uma boa ideia do crescimento real de artigos que usam o conceito de 

vulnerabilidade.  

Para obter essa tabela dividimos os valores da Tabela 6 pelos valores da Tabela 5, 

multiplicamos por 100.000 e aproximamos as casas decimais. Tal multiplicação serve ao 

propósito de tornar os valores mais compreensíveis, pois se usássemos os valores obtidos 

simplesmente pela divisão teríamos números muito pequenos, como 0,000155, 

dificultando a compreensão dos dados. Com este esclarecimento, podemos prosseguir a 

análise. 

 

Tabela 6. Ocorrências de artigos com vulner* no título distribuídas no tempo com 

intervalo de cinco anos 

Ano Ocorrências 

1955 1 

1960 0 

1965 2 

1970 5 

1975 10 

1980 10 

1985 33 

1990 36 

1995 31 

2000 36 

2005 39 

2010 60 

2015 6 

Total 269 
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Tabela 7. Ocorrências proporcionais (número total de publicações indexadas) de 

artigos com vulner* no título distribuídas no tempo com intervalo de cinco anos 

Ano 
Ocorrência 

proporcional 

1955 15 

1960 0 

1965 21 

1970 41 

1975 96 

1980 94 

1985 267 

1990 269 

1995 209 

2000 224 

2005 205 

2010 251 

2015 158 

 

Notamos que as ocorrências proporcionais começam a ser significativas e 

constantes a partir de 1965. Após este período, podemos ver um tímido crescimento até 

o início da década de 1980; depois, no período de 1985 a 1990, há um grande crescimento 

do número proporcional de publicações. Em seguida, o valor proporcional se mantém 

relativamente fixo até o presente momento. A seguir, na análise mais minuciosa dos 

artigos, buscaremos identificar o motivo do enorme crescimento no período de 1985 a 

1990. Mas antes, analisaremos cada período identificado na tabela: 

Localizamos um total de duzentas e sessenta e nove referências distribuídas ao 

longo dos anos. Em uma análise qualitativa dos títulos dos artigos distribuídos através do 

período de cinquenta e oito anos (de 1957 a 2015), nos ateremos à identificação das 

associações do termo ao longo de determinados períodos: 

 Período de 1957 a 1984: os primeiros artigos (vinte e oito ocorrências) 

encontram-se espalhados por vinte e sete anos devido à baixa frequência de ocorrências 

em relação ao período de anos. A primeira publicação indexada na base de dados da 

PsycINFO com o termo vulnerabilidade no título discute a irregularidade do 
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desenvolvimento dos indivíduos e sua relação com a vulnerabilidade, ansiedade, fraqueza 

de ego e padrões esquizofrênicos34 (tradução nossa).  

O primeiro artigo encontra-se indexado em um periódico intitulado Revista 

Americana de Ortopsiquiatria (American Journal of Orthopsychiatry). A ortopsiquiatria 

é uma  

Ciência que relaciona psiquiatria infantil, psicologia do 

desenvolvimento, pediatria e cuidados familiares e é dedicada à 

descoberta, prevenção e tratamento de transtornos mentais, 

comportamentais e psicológicos em crianças e adolescentes no âmbito 

interdisciplinar (The American Heritage Medical Dictionary, 2015). 

 

Contextualizada a publicação, observemos o uso feito da palavra vulnerabilidade 

em seu título: o termo se encaixa na sentença como a definição de uma condição da pessoa 

em situação de desenvolvimento irregular, propondo também que a condição de 

ansiedade existe analogamente à de vulnerabilidade. Com a leitura do abstract dessa 

pesquisa podemos supor que o uso feito dessa noção busca qualificar aqueles que tem 

maior chance de desenvolver desordens psiquiátricas, em um sentido inespecífico. 

Ao buscar os sentidos do termo vulnerabilidade nesta base de dados, acessamos 

um buscador designado como Term Finder posicionado em uma das quatro abas 

principais da subdivisão do conteúdo no site. Esse segmento funciona como um 

dicionário ou Thesaurus, como é nomeado, de termos de Psicologia indexados nesta 

base35. 

Como resultado de nossa busca obtivemos: 

1. A imediata equivalência do termo de busca vulnerability com a expressão 

vulnerability (disorders); 

2. A instrução de que para saber informações referentes ao uso da noção de 

vulnerabilidade no portal devíamos procurar pelo seu termo 

correspondente, apontado como suscetibility – disorders (suscetibilidade 

a desordens); 

3. A definição do termo correspondente como nota de escopo: 

vulnerabilidade a transtornos mentais ou físicos decorrentes de fatores 

genéticos, imunológicos ou de outros fatores. Também obtivemos mais 

                                                 
34 HELLERSBERG, Elisabeth F. “Unevenness of growth in its relation to vulnerability, anxiety, ego 

weakness, and the schizophrenic patterns”, in: American Journal of Orthopsychiatry, 1957. 
35 Index Term - Thesaurus of Psychological Index Terms (PsycINFO, 2015).  

http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=5E8A8F64-C291-B397-AAF6-362846B2F63A&resultID=269&page=11&dbTab=pa&search=true
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=5E8A8F64-C291-B397-AAF6-362846B2F63A&resultID=269&page=11&dbTab=pa&search=true
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um correspondente: “predisposição” (tradução nossa)36 também deve ser 

considerado como termo equivalente. 

4. Algumas sugestões de termos relacionados à noção de suscetibility 

disorders, como: populações de risco (at risk populations), marcadores 

biológicos (biological markers), fatores de risco (risk factors), entre 

outros. 

Consideramos pertinente esta discussão sobre os usos do termo vulnerability no 

banco de dados porque as associações feitas nos ajudam a compreender como essa noção 

é compreendida dentro do próprio banco. Além disso, ao longo das descrições dos temas 

abordados no decorrer do tempo, também levamos em consideração os usos do termo em 

diferentes contextos e situações gramaticais dentro dos títulos e dos abstracts dos próprios 

artigos selecionados em nossa pesquisa, assim como fizemos com esse primeiro artigo. 

Ainda a respeito das primeiras ocorrências, encontramos nas décadas de 

sessenta, setenta e início de oitenta (até 1984) quase metade dos artigos (treze de vinte e 

oito ocorrências) enfocando fatores relacionados ao desenvolvimento de esquizofrenia37. 

Os outros artigos versavam sobre a relação entre vulnerabilidade e outras desordens 

psíquicas, em sua maioria relacionadas à depressão38. A leitura dos abstracts desses 

primeiros artigos indica o tipo de discussão que foi sendo historicamente vinculada à 

noção de vulnerabilidade dentro da Psicologia, mostrando que esse início se estabelece 

uma associação restrita com características neurológicas, biológicas, comportamentais e 

psíquicas, além da relação como desenvolvimento de psicopatologias. 

 Período de 1985 a 1989: a divisão da década de oitenta em dois momentos 

– o primeiro referente às publicações indexadas até 1984; e o segundo referente ao 

período de 1985 a 1989 – não foi estabelecida de maneira arbitrária. Justifica-se pelo 

aumento considerável no número de ocorrências com o termo vulner* no título na base 

                                                 
36 Vulnerability to mental or physical disorders due to genetic, immunologic, or other characteristics. 

Consider also predisposition (PsycINFO, 2015). 
37 “The social and academic competence of children vulnerable to schizophrenia and other behavior 

pathologies”, in: Journal of Abnormal Psychology, 1972; “Assessing vulnerability to schizophrenia or 

manic–depression in borderline states”.  By Stone, Michael H. In: Schizophrenia Bulletin, 1979; Faraone, 

STEPHEN, V “Validating indicators of vulnerability to schizophrenia: A comment on Watt, Grubb, and 

Erlenmeyer-Kimling”. In: Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1983.  
38 Sources, effects, and individual vulnerability of psychological problems for college students. 

By Houston, B. Kent. In: Journal of Counseling Psychology, 1971; 

METALSKY, Gerald I.; ABRAMSON, Lyn Y.; SELIGMAN, Martin E. P.; SEMMEl, Amy; PETERSON, 

Christopher “Attributional styles and life events in the classroom: Vulnerability and invulnerability to 

depressive mood reactions”,  in: Journal of Personality and Social Psychology, 1982.   

http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=9694E309-D4BE-8181-940E-B9DD6BBDCEC7&resultID=23&page=1&dbTab=pa&search=true
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=9694E309-D4BE-8181-940E-B9DD6BBDCEC7&resultID=23&page=1&dbTab=pa&search=true
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=9694E309-D4BE-8181-940E-B9DD6BBDCEC7&resultID=12&page=1&dbTab=pa&search=true
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=9694E309-D4BE-8181-940E-B9DD6BBDCEC7&resultID=12&page=1&dbTab=pa&search=true
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=9694E309-D4BE-8181-940E-B9DD6BBDCEC7&resultID=5&page=1&dbTab=pa&search=true
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=9694E309-D4BE-8181-940E-B9DD6BBDCEC7&resultID=5&page=1&dbTab=pa&search=true
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=9694E309-D4BE-8181-940E-B9DD6BBDCEC7&resultID=24&page=1&dbTab=pa&search=true
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=96BF10D9-F4C5-606F-C0CD-3E78B1358E34&resultID=9&page=1&dbTab=pa&search=true
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=96BF10D9-F4C5-606F-C0CD-3E78B1358E34&resultID=9&page=1&dbTab=pa&search=true
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da PsycINFO a partir de 1985. Houve trinta e três ocorrências no período de 1985 a 1989, 

o triplo do que encontramos nos dois períodos anteriores (1975-1979 e 1980-1984), nos 

quais obtiveram apenas dez ocorrências cada um. Além disso, o número total de 

ocorrência neste período de cinco anos ultrapassara as vinte e oito ocorrências geradas 

nos primeiros vinte e sete anos desde o primeiro artigo, já mencionado. Assim, este 

período se revela importante não só pelo aumento de ocorrências, relacionado ao esperado 

crescimento progressivo do número de periódicos existentes, mas também por demarcar 

o aumento do uso do termo vulnerabilidade na Psicologia. 

A intensificação do uso do termo pode ser verificada também no que diz respeito 

aos assuntos relacionados à vulnerabilidade e suas associações com o transtorno 

depressivo39 (cerca de um terço do total das publicações), assim como associações com 

esquizofrenia, estresse, abuso de substância, entre outras psicopatologias40 (como são 

nomeadas nos próprios artigos). Além dessas ocorrências, estão presentes artigos que 

abordam outros temas específicos, como câncer de mama, divórcio e relação entre 

terapeuta e paciente. Em suma, neste período os usos do termo ainda permanecem 

vinculados a uma discussão relacionada a psicopatologias e a desordens mentais, embora 

outros temas começassem a se fazer presentes.  

 Década de 90: foi o período que gerou o maior número de ocorrências 

desde o início das publicações: sessenta e sete artigos, vinte e quatro a mais em 

comparação aos quarenta e três da década de oitenta. Podemos observar, ainda, uma maior 

incidência das pesquisas referentes ao transtorno depressivo, seguidas pelas discussões 

pertinentes a transtornos esquizoides e outros tipos de psicopatologias, como as de ordem 

ansiógena41. Nesse período surgem outras temáticas com ocorrências quantitativamente 

significativas, tais como: transtornos alimentares, gravidez não planejada e AIDS42.   

                                                 
39 HAMMEN, Constance; MARKS, Terry; MAYOL, Arlene; DEMAYO, Robert. “Depressive self-

schemas, life stress, and vulnerability to depression”, .in: Journal of Abnormal Psychology, 1985.  
40 HARVEY, Philip D.; WEINTRAUB, Sheldon; NEALE, John M. “Span of apprehension deficits in 

children vulnerable to psychopathology: A failure to replicate”, in: Journal of Abnormal Psychology, 

1985.  
41 CALVO, Manuel G.; CANO-VINDEL, Antonio “The nature of trait anxiety: Cognitive and biological 

vulnerability”, in: European Psychologist, 1997.  
42SMITH, Gabie E.; GERRARD, Meg; GIBBONS, Frederick X “Self-esteem and the relation between risk behavior 

and perceptions of vulnerability to unplanned pregnancy in college women”,. in: Health Psychology, 1997; 

GERRARD, Meg; GIBBONS, Frederick X.; BUSHMAN, Brad J “Relation between perceived vulnerability to HIV 

and precautionary sexual behavior”, in: Psychological Bulletin, 1996. 

http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=971E1E78-DEDF-8B7F-0FEE-9EAD8A3C83FA&resultID=25&page=1&dbTab=pa&search=true
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=971E1E78-DEDF-8B7F-0FEE-9EAD8A3C83FA&resultID=25&page=1&dbTab=pa&search=true
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=97631D9E-B5DC-49AC-E8D3-9356EFD97CB1&resultID=10&page=1&dbTab=pa&search=true
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=97631D9E-B5DC-49AC-E8D3-9356EFD97CB1&resultID=10&page=1&dbTab=pa&search=true
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=97631D9E-B5DC-49AC-E8D3-9356EFD97CB1&resultID=14&page=1&dbTab=pa&search=true
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=97631D9E-B5DC-49AC-E8D3-9356EFD97CB1&resultID=14&page=1&dbTab=pa&search=true
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Nessa mesma época, surgem também as primeiras ocorrências com associações 

do termo vulnerabilidade a condições de vida da população, denotando uma preocupação 

com problemáticas sociais43, antes inexistente nas produções. 

 Período de 2000 a 2015: no início do século XXI encontramos os usos 

mais recentes do termo vulnerabilidade na Psicologia. Pudemos perceber o crescimento 

do número das publicações, pois enquanto ao longo dos primeiros dez anos ocorreram 

setenta e cinco, concentrados nos últimos cinco anos houve sessenta e seis (considerando 

o ano de 2015 até o mês de maio), ou seja, proporcionalmente houve um crescimento no 

número de ocorrências. O período totaliza cento e quarenta e uma referências. Contudo, 

mais uma vez se faz necessário relativizarmos esses números, devido ao crescimento da 

quantidade de periódicos e, por conseguinte, do número de publicações indexadas na base 

da PsycINFO.  

As publicações situadas nos últimos quinze anos versam sobre uma variedade 

ainda maior de temáticas em relação às identificadas anteriormente. No entanto, a maioria 

das publicações ainda se encontra vinculada a discussões de vulnerabilidade em relação 

a desordens psíquicas, principalmente no que se refere a transtornos depressivos. 

Podemos dizer que 25% do total de publicações com vulnerabilidade no título possuem 

também o termo depress*. Desse mesmo total, 30% das publicações possuem o termo 

depress* em suas palavras-chave. Sendo assim, concluímos que as produções sobre 

depressão representam parcela significativa das publicações com vulnerabilidade no 

título localizadas na PsycINFO. 

As publicações indexadas a partir de 2000 sugerem um crescimento de pesquisas 

relacionadas a aspectos neurobiológicos44, direcionadas a condições de estresse45 e de 

abuso de substâncias. Do total de cento e quarenta e uma referências, por exemplo, 

aproximadamente 10% são ocorrências com o termo estresse no título.  

Diante do panorama resultante da análise qualitativa de títulos e de abstracts das 

publicações ao longo dos anos é possível conhecer e entender os distintos usos feitos do 

termo vulnerabilidade. As mudanças não se referem somente às temáticas em que ele está 

                                                 
43 SCOTT, Dorothy. “Reaching vulnerable populations: A framework for primary service role expansion”, in: 

American Journal of Orthopsychiatry, 1992; SHINN, Marybeth; KNICKMAN, James R.; WEITZMAN, Beth C. 

“Social relationships and vulnerability to becoming homeless among poor families”, in: American Psychologist, 1991.  
44 RAZ, Naftali; RODRIGUEZ, Karen M.; ACKER, James D “Hypertension and the Brain: Vulnerability 

of the Prefrontal Regions and Executive Functions”, in: Behavioral Neuroscience, 2003.  
45 BLATCHFORD, Kate E.; DIAMOND, Keri; WESTBROOK, R. Frederick; MCNALLY, Gavan P. 

Behavioral “Increased Vulnerability to Stress Following Opiate Exposures: Behavioral and Autonomic 

Correlates”, in: Neuroscience, 2005. 

 

http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=8B6D87A7-C8B0-5BE0-6C55-ADC93263F1F2&resultID=47&page=1&dbTab=pa&search=true
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=98108F49-E0A9-A9F4-0256-32E2BB29F8A2&resultID=118&page=2&dbTab=pa&search=true
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=98108F49-E0A9-A9F4-0256-32E2BB29F8A2&resultID=118&page=2&dbTab=pa&search=true
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=9883683B-A336-FFA0-3C71-DF08CE416DB9&resultID=11&page=1&dbTab=pa&search=true
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=9883683B-A336-FFA0-3C71-DF08CE416DB9&resultID=11&page=1&dbTab=pa&search=true
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associado, mas também às diferentes funções sintáticas e semânticas assumidas pelo 

termo nos títulos dos artigos. 

Essas funções estabelecem diferentes apropriações ontológicas, que podem ser 

predicativos quando o termo vulnerabilidade atribui significado a outro termo, 

caracterizando-o; ou substantivo, quando o termo vulnerabilidade assume função de 

substantivo. Porém, em relação a esta última classificação, existem dois tipos de uso: o 

de forma completa e o de forma incompleta. Seguem exemplos de artigos que explicitam 

cada uma dessas ideias: 

 Predicativo: no título de um artigo de 1987 questiona-se “quando e por 

que a criança se torna vulnerável”46. Quando se atribui o adjetivo 

vulnerável a algo ou a alguém, não necessariamente tratamos isso como 

uma classe ou um conceito, pois sua função na sentença é adicionar 

características a um ser, nesse exemplo, à criança. Isso significa também 

que há pouco peso ontológico ao chamarmos algo ou alguém de 

vulnerável, pois essa proposição não assume suposições ontológicas a 

respeito da classe dos vulneráveis ou da vulnerabilidade, já que tem 

função de predicado,  

 Substantivo incompleto: no título de outro artigo encontramos: 

“Vulnerabilidade biológica ao alcoolismo”47. Nessa sentença, o termo 

vulnerabilidade isolado possui sentido incompleto, dependendo de um 

complemento para ter seu significado integral: trata-se de uma 

vulnerabilidade biológica e existente em relação a algo específico, o 

alcoolismo. Neste enunciado, vulnerabilidade precisa de outra substância 

para existir, o que lhe confere suposições ontológicas mais fracas, já que 

não supõe uma existência ontológica quando isolada. 

 Substantivo completo: no artigo intitulado “O que não nos mata: 

adversidades ao longo da vida, vulnerabilidade e resiliência” (tradução 

                                                 
46 EISENBERG, Nancy; CIALDINI, Robert B.; MCCREATH, Heather; SHELL, Rita “Consistency-based 

compliance: When and why do children become vulnerable?”, in: Journal of Personality and Social 

Psychology, 1987.  
47 SCHUCKIT, Marc A “Biological vulnerability to alcoholism”. in: Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, 1987. 

 

http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=98C64FAE-0DCF-011F-880F-5840D551B401&resultID=4&page=1&dbTab=pa&search=true
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=98C64FAE-0DCF-011F-880F-5840D551B401&resultID=4&page=1&dbTab=pa&search=true
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=98C64FAE-0DCF-011F-880F-5840D551B401&resultID=5&page=1&dbTab=pa&search=true


79 
 

nossa)48, o termo vulnerabilidade é usado de modo substantivo e sem 

acréscimo de um complemento Esse uso desacompanhado nos remete um 

significado com maior valor ontológico, pois, o termo tem uma existência 

própria, já que tem sentido completo quando isolado. 

5.1 As áreas e seu papel na construção social da noção de vulnerabilidade 

Geramos os dados colhidos através do software a partir de cada área de 

classificação da PsycINFO e suas ocorrências ao longo do tempo. Organizamos os dados 

em uma tabela que dispõe as informações distribuídas nas cinco áreas com maior número 

de publicação e sua ocorrência ao longo dos anos, divididas em períodos de cinco em 

cinco anos.  

Elencamos, por critério de maior índice de ocorrência, as cinco grandes áreas de 

classificações da PsycINFO e agrupamos os resultados em uma tabela na qual 

descrevemos: as cinco classificações citadas, seus respectivos códigos de catalogação, o 

número de ocorrência com o termo vulner* no título de cada área, o número total de 

referências dessa mesma área e a porcentagem em relação ao número de publicações com 

vulner* no título e o total de artigos indexados naquela área.  

  

                                                 
48 SEERY, Mark D.; HOLMAN, E. Alison; SILVER, Roxane Cohen. Whatever does not kill us: Cumulative 

lifetime adversity, vulnerability, and resilience, in: Journal of Personality and Social Psychology, 2010.  

http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=98108F49-E0A9-A9F4-0256-32E2BB29F8A2&resultID=59&page=1&dbTab=pa&search=true
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=98108F49-E0A9-A9F4-0256-32E2BB29F8A2&resultID=59&page=1&dbTab=pa&search=true
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Tabela 8. Áreas da PsycINFO e suas ocorrências distribuídas em um intervalo de 

cinco anos 

 

 

Os dados da tabela indicam que a área de Psicologia com maior ocorrência do 

termo é a 32 (Psychologycal and Physical Disorders), seguido pela 33 (Health & Mental 

Health Treatment & Prevention). A área 32 é, de fato, a mais expressiva, pois possui 

quase 4% de suas publicações com o termo vulner* no título; já a área 33, embora a de 

segunda maior ocorrência em números totais, quando aplicada a proporção percentual sua 

colocação passa a ser uma das últimas. As outras áreas possuem todas em média a mesma 

porcentagem, maior que meio por cento e menor que um por cento, indicando uma 

ocorrência de baixa expressividade em relação ao todo. 

 

 

 

Developmental 

Psychology 

(Cod. 28) 

Social Processes & 

Social Tissues 

(Cod. 29) 

Personality 

Psychology 

(Cod. 31) 

Psychologycal e 

Physical Disorders 

(Cod. 32) 

Health & Mental 

Health Treatment  

& Prevention 

(Cod. 33) 

Ano Ocorrência Ano Ocorrência Ano Ocorrência Ano Ocorrência Ano Ocorrência 

1955 0 1955 0 1955 0 1955 1 1955 0 

1960 0 1960 0 1960 0 1960 0 1960 0 

1965 0 1965 1 1965 0 1965 1 1965 0 

1970 0 1970 0 1970 0 1970 2 1970 2 

1975 1 1975 0 1975 0 1975 5 1975 1 

1980 1 1980 0 1980 0 1980 8 1980 0 

1985 3 1985 0 1985 5 1985 20 1985 5 

1990 2 1990 2 1990 2 1990 19 1990 6 

1995 1 1995 3 1995 6 1995 16 1995 4 

2000 7 2000 4 2000 4 2000 20 2000 1 

2005 5 2005 4 2005 3 2005 20 2005 8 

2010 4 2010 4 2010 3 2010 27 2010 16 

2015 0 2015 0 2015 0 2015 5 2015 0 

Total 24 Total 18 Total 23 Total 144 Total 43 
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Tabela 9. Ocorrências com “vulner” no título em relação ao número total de 

ocorrências por área da PsycINFO 

Códigos Classificações PsycINFO 
Ocorrência 

vulner 

Ocorrência 

total 
% 

28 Developmental Psychology 24 3.989 0,60% 

29 Social Processes & Social Tissues 18 2.562 0,70% 

31 Personality Psychology 23 2.577 0,89% 

32 Psychologycal e Physical Disorders 144 3.734 3,86% 

33 
Health & Mental Health Treatment  

& Prevention 
43 6.669 0,64% 

 

Graficamente, expomos abaixo os dados brutos dos números das ocorrências 

(inscritos de zero a duzentos) das cincos classificações da PsycINFO, em uma relação 

proporcional com as ocorrências do total de publicações da área. Esta exposição dos 

dados nos permite considerar a proporção do número de publicações com vulner* no 

título em relação ao número total de publicações sem filtro de cada área. Desta maneira, 

conseguimos uma leitura mais detalhada, identificando, por exemplo, que a área 33 é 

maior em números brutos do que as áreas 29 e 31, mas não em números proporcionais. 

Os dados proporcionais permitem, assim, uma leitura mais clara, evitando a possível 

confusão gerada pelos dados brutos. Em suma, a linha que representa as ocorrências 

proporcionais expressa mais fidelidade sobre a quantidade de ocorrências nas áreas. 

Gráfico 3. Ocorrências com vulner* no título distribuídas por área 
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5.1.1 As subáreas das classificações da PsycINFO   

 A base de dados do portal da PsycINFO organiza o material mantido disponível 

em classificações por áreas e subáreas. Estas identificam a temática de uma pesquisa com 

mais especificidade. Quando a publicação não se encaixa em nenhuma das subáreas 

existentes, ela é indexada na classificação de uma das vinte e uma grandes áreas de 

classificação. Geramos uma tabela com as ocorrências agora distribuídas também em suas 

respectivas subáreas:  

Tabela 10. Ocorrência proporcional por áreas e subáreas da PsycINFO 

Códigos 
Classificações 

PsycINFO 
Ocorrências Subáreas Oc/sub % 

28 
Developmental 

Psychology 
24 

Psychosocial & 

Personality 

Development 

16 66,60% 

29 
Social Processes & 

Social Tissues 
18 X x X 

31 Personality Psychology 23 
Personality Traits 

& Processes 
19 82,60% 

32 
Psychologycal e 

Physical Disorders 
144 

Affective Disorders 47 32,60% 

Schizophrenia & 

Psychotic States 
23 15,90% 

Psychological 

Disorders 
20 13,80% 

33 
Health & Mental Health 

Treatment & Prevention 
43 X x x 

 

Em números totais, em relação às cinco grandes áreas com as quais estamos 

trabalhando, identificamos a Affective Disorders como subárea com maior ocorrência, 

totalizando quarenta e sete ocorrências, 18% em relação ao total de publicações do 

conjunto de áreas. Na tabela acima identificamos os dados relativos ao percentual da 

subárea em relação à classificação da PsycINFO, na qual ela encontra-se inserida. As 

subáreas que representam mais do que a metade do total de referências naquela 

classificação são: Personality Traits & Processes (área 31), representando 82% do total 

de ocorrências da área; e Psychosocial & Personality Development (área 28), 

representando 66% do total de ocorrências em relação à área. 

Ao gerarmos o agrupamento dessas subáreas obtemos a seguinte representação 

gráfica: 
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Gráfico 4. Ocorrências por subáreas do banco PsycINFO 

 

Com os dados já organizados em tabelas, geramos a representação gráfica dos 

dados referentes a ocorrências por classificação no tempo, já dispostos anteriormente de 

forma individual e nesta ocasião distribuídos em relação entre si: 

Gráfico 5. Áreas de classificação da PsycINFO e suas ocorrências distribuídas no 

tempo 

 

5.2 Vulnerabilidade associada à adolescência no banco da PsycINFO 

 O segundo momento de nossa busca no banco de dados da APA consistiu em 

fazer um levantamento das pesquisas com o termo vulner* associado ao termo adolesc* 

no título das publicações indexadas no formato de artigo. Com esses filtros obtivemos 

apenas quatorze referências, dispostas no quadro anexo ao final deste trabalho (Apêndice 

1). Abaixo, indicamos a tabela feita com os resultados, na qual se pode ler a distribuição 

dos artigos em determinadas subáreas: 
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Tabela 11. Ocorrências de “vulner” associada à “adolesc” no título por subáreas 

da PsycINFO 

2840 Psychosocial & Personality Development  6 

3211 Affective Disorders  4 

3210 Psychological Disorders  1 

3260 Eating Disorders  1 

3290 Physical & Somatoform & Psychogenic Disorders  1 

3300 Health & Mental Health Treatment & Prevention  1 

 
Aproximadamente a metade desses artigos encontram-se na subárea de 

Psychosocial & Personality Development e discutem a situação da adolescência como 

um período significativo para o desenvolvimento da personalidade da pessoa. 

Observamos, entre essas seis ocorrências, pesquisas que discutem a vulnerabilidade 

relativa às maneiras de lidar com o crescimento na adolescência assim como aquelas 

referentes à maneira como os adolescentes se enxergam enquanto vulneráveis a 

determinadas situações de risco.  

Ainda nessa subárea, identificamos produções relacionadas à vulnerabilidade à 

depressão e ao uso de substâncias pelos adolescentes. Como temas transversais nessas 

discussões encontramos menções a questões de raça, de gênero e de exposições a 

situações de violência. 

Dentro da segunda subárea de maior ocorrência, Affective Disorders, as 

pesquisas versam sobre padrões comportamentais e cognitivos de adolescentes como 

preditores de vulnerabilidades ao desenvolvimento de depressão, assim como dissertam 

sobre a inversão do uso da noção de depressão, quando ela passa a ser a preditora da 

vulnerabilidade ao uso do tabaco. 

Cada um dos últimos quatro artigos encontram-se inseridos em uma área distinta, 

entre elas: vulnerabilidade ao desenvolvimento de transtornos alimentares, de 

psicopatologias no sentido amplo, de baixo apoio social como preditor da vulnerabilidade 

ao stress por lesão física de adolescentes praticantes de esportes e ainda o uso já 

mencionado do termo vulnerabilidade como um predicativo da condição da adolescência.  

Nesse conjunto de artigos, podemos identificar usos relativos à adolescência 

como período vulnerável por princípio; usos de vulnerabilidade como substantivo 

dependente de um complemento para lhe dar um sentido, como a expressão em um artigo 

sobre desordens alimentares: “personalidade e vulnerabilidades comportamentais”; e há 

http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&id=6239D85C-DB7E-DFA0-D231-C005C294DF30&facetSearchType=Classification&term=2840%20Psychosocial%20%26%20Personality%20Development&facetAction=apply&dbTab=pa
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&id=6239D85C-DB7E-DFA0-D231-C005C294DF30&facetSearchType=Classification&term=3211%20Affective%20Disorders&facetAction=apply&dbTab=pa
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&id=6239D85C-DB7E-DFA0-D231-C005C294DF30&facetSearchType=Classification&term=3210%20Psychological%20Disorders&facetAction=apply&dbTab=pa
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&id=6239D85C-DB7E-DFA0-D231-C005C294DF30&facetSearchType=Classification&term=3260%20Eating%20Disorders&facetAction=apply&dbTab=pa
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&id=6239D85C-DB7E-DFA0-D231-C005C294DF30&facetSearchType=Classification&term=3290%20Physical%20%26%20Somatoform%20%26%20Psychogenic%20Disorders&facetAction=apply&dbTab=pa
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&id=6239D85C-DB7E-DFA0-D231-C005C294DF30&facetSearchType=Classification&term=3300%20Health%20%26%20Mental%20Health%20Treatment%20%26%20Prevention&facetAction=apply&dbTab=pa
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também o uso do substantivo em que o termo assume a condição de substantivo completo, 

dispensando o uso de um predicado, como encontrado no título do artigo: “Vulnerability, 

Coping and Growth”. 

Os resultados gerados na busca do termo vulner* associado ao termo adolesc* 

abordam em suas produções os mesmos temas das publicações geradas na busca que 

possui o termo vulner* isolado no título. 

No capítulo seguinte, trabalharemos com um levantamento de publicações 

nacionais indexadas em periódicos qualificados no Qualis de Psicologia. Com isso, 

visamos comparar as semelhanças e as diferenças entre essas publicações e seus usos, em 

relação as que foram versadas neste capítulo. 
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6. A associação entre vulnerabilidade e adolescência nas produções 

científicas que constam no Qualis da área de Psicologia 

Nos dois capítulos antecedentes analisamos a presença da noção de 

vulnerabilidade ao longo da história nas diversas áreas do saber (CAPES) e refinamos 

nosso olhar para compreender os usos feitos dessa noção na Psicologia que se escreve em 

língua inglesa (PsycINFO). No presente capítulo iremos focalizar as publicações 

científicas brasileiras que versam sobre vulnerabilidade e sua associação com a 

adolescência. 

Para executar nosso intento, utilizamos as bases de dados da Scielo e da BVS. 

Escolhemos a primeira por disponibilizar produções nacionais de acesso aberto e a 

segunda visando incluir artigos que não tenham sido contemplados pela Scielo por ser 

este um banco recente. 

Ao acessar o banco de dados da Scielo utilizamos os seguintes filtros para gerar 

os resultados de nossa busca: os termos vulner* e adolesc* truncados, para abarcar um 

maior número de publicações que contivessem o radical procurado (ti:(vulner*)) AND 

(ti:(adolesc*)) no título. Para acessar os periódicos nacionais, refinamos nossa busca 

selecionando o filtro de localização dos periódicos como “Brasil”. Obtivemos, assim, um 

resultado de cinquenta e um artigos.  

Definimos critérios para decidir quais desses artigos iriam compor nosso corpus 

de pesquisa propriamente dito. O primeiro critério foi a classificação do periódico na 

WebQualis49 de Psicologia. Nessa conferência, identificamos apenas dois artigos 

publicados em revistas não inseridas no Qualis da área.  

Fizemos uma leitura da introdução, da metodologia e da conclusão de cada uma 

das quarenta e nove publicações de modo a identificar: o objetivo da pesquisa, a 

população estudada, o modo pelo qual a noção de vulnerabilidade havia sido conceituada, 

os autores de referência, o objeto da vulnerabilidade e a que ela se referia. 

                                                 
49 WebQualis é a interface do conjunto de procedimentos utilizados pelo Sistema Integrado da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para estratificação da qualidade da produção 

intelectual. Tal processo foi concebido para atender às necessidades específicas do sistema de avaliação das 

produções científicas no Brasil. Disponibiliza uma lista com a classificação dos veículos utilizados pelos 

programas de pós-graduação para a divulgação da sua produção. A estratificação da qualidade dessa 

produção é realizada de forma indireta. Dessa forma, o Qualis afere a qualidade dos artigos e de outros 

tipos de produção, a partir da análise da qualidade dos veículos de divulgação, ou seja, periódicos 

científicos. Note-se que o mesmo periódico, ao ser classificado em duas ou mais áreas distintas, pode 

receber diferentes avaliações. 
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O segundo critério consistiu em incluir apenas publicações na forma de artigos; 

e o terceiro, na exclusão daqueles que apesar de possuírem o termo vulnerabilidade em 

seu título, não tratavam sobre esse tema no corpo de seu texto. A composição de nosso 

corpus de publicações resultou em trinta e cinco artigos gerados pelo banco SciELO.  

No caso da BVS foram definidos os seguintes filtros: utilização do radical das 

palavras (ti:(vulner*)) AND (ti:(adolesc*)), objetivando maior abrangência no título; e 

escolha do filtro “Brasil” na seção que indica as Coleções de periódicos indexadas. Com 

base nestes critérios foram localizadas dezenove publicações dentre as quais sete já 

tinham sido localizadas na SciELO, quatro não constavam do WebQualis de Psicologia, 

três publicações não disponibilizam o texto completo para a leitura e uma foi descartada 

por não tratar da temática vulnerabilidade, fazendo apenas o uso do termo em seu título.  

Excluídas estas publicações, restaram apenas quatro. Com esses artigos adotamos o 

mesmo procedimento utilizado para os artigos localizados na SciELO. 

Assim, adicionando os quatro artigos da BVS aos trinta e cinco da SciELO, 

obtivemos trinta e nove textos que foram lidos na íntegra. 

6.1 Uma primeira aproximação aos discursos sobre vulnerabilidade e adolescência  

O nosso corpus de pesquisa consistiu em publicações indexadas em periódicos 

nacionais que propõem uma associação da noção de adolescência à vulnerabilidade em 

seus títulos. Limitamo-nos aos artigos disponibilizados para acesso livre não apenas por 

nossos critérios de acessibilidade, mas principalmente por esses serem os resultados 

obtidos nas pesquisas relacionadas a definições de adolescência vulnerável realizadas por 

outras pessoas nas bases de dados.  

Neste capítulo retomamos uma de nossas propostas iniciais: entender como as 

produções científicas nacionais, classificadas no Qualis de Psicologia, performam tipos 

de pessoas, neste caso, o adolescente vulnerável. Para isso, recorremos às pesquisas 

passíveis de serem acessadas por qualquer pessoa interessada no assunto (pesquisadores, 

professores, alunos, profissionais da saúde e da assistência, além de leigos), com o 

objetivo de entender os usos feitos dessa associação, considerando seus efeitos na 

construção de tipos de pessoas.  

Nos artigos, de um modo geral, “vulnerabilidade” era usado apenas como noção 

ou como conceito mais estabelecido. Nestes casos, “vulnerabilidade” é conceituado por 

autores referenciados ou até mesmo pelo próprio autor, permitindo-nos identificar o 
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posicionamento assumido pelos teóricos, bem como qual a visão de realidade e de pessoa 

está implicada em tal conceituação.  

No entanto, ainda quando não acompanhado por uma conceituação, o uso de um 

termo em uma produção científica apresenta um modo específico de classificar coisas e 

pessoas. Neste contexto, apesar das condições e das conceituações de vulnerabilidade 

serem múltiplas, todos os usos do termo irão se referir àqueles que se encontram em 

alguma condição vulnerável. Desta forma, quando uma pesquisa utiliza a noção de 

vulnerabilidade em seu texto, ela pode tanto estar se referindo a uma pluralidade de 

condições que afetam os indivíduos, inclusive, se referindo a todas elas simultaneamente, 

como pode considerar apenas algumas condições e excluir outras.  

Assim, o conceito de vulnerabilidade é empregado como se pudesse falar em 

nome das condições de vulnerabilidade e carrega pressupostos que afetam os modos de 

entender os alvos destas classificações, passando a ser tomado como algo autoevidente e 

autoexplicativo. Para entender possíveis efeitos, lembramos que os modos de 

classificação implicam, muitas vezes, na inclusão ou não do indivíduo numa política 

pública: por exemplo, adolescentes entendidos como vulneráveis podem vir a ser 

acolhidos por programas de políticas de benefícios sociais ou de saúde. Os múltiplos 

discursos estariam disputando não o significado de uma condição específica de 

vulnerabilidade, reconhecendo a existência de outras, mas disputariam apenas um 

significado de vulnerabilidade, como se a palavra não pudesse ser polissêmica. Tal 

posicionamento poderia gerar conflitos ao determinar diretrizes que não abarcassem a 

amplitude das demandas do público a que se direciona.  

Em outras palavras, o conflito não estaria nas políticas sociais, já que estas 

apenas usam classificações de vulnerabilidade que reverberam como delimitador de 

acesso ou como indicativo de desproteção, quando se preocupam com critérios de 

elegibilidade e de inclusão.  

 As políticas propõem suas diretrizes trabalhando com definições de conceitos 

que implicam certo sacrifício das multiplicidades de expressões e de atributos e esse, 

portanto, não seria nosso foco de discussão. O problema estaria na subsunção da pessoa 

pelo conceito, como se a síntese substituísse as expressões e os atributos; como se a 

classificação substituísse a pessoa: 

[...] um conceito não passa de uma palavra em seus locais. Isso significa 

atentar para uma variedade de tipos de locais: as frases nas quais a 

palavra é realmente (e não potencialmente) usada, aqueles que falam 

essas frases, com que autoridade, em que ambientes institucionais, a fim 
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de influenciar a quem, com que consequências para os falantes. 

(HACKING, 2002, p. 30) 

 

Para compreender as diferentes maneiras como vulnerabilidade é utilizada 

para falar da adolescência, os trinta e nove artigos foram agrupados em quatro 

conjuntos: pesquisas com ênfase nas dimensões individuais; pesquisas com ênfase nas 

condições contextuais (vulnerabilidade social); pesquisas com ênfase nas interfaces 

(aquelas circunscritas pelas dimensões individual, social e programática); e os estudos 

que fazem reflexões metodológicas acerca de pesquisas em situações de 

vulnerabilidade. 

6.1.1 Adolescência vulnerável: ênfase nas dimensões pessoais 

Classificamos no subgrupo “adolescência vulnerável” as produções que 

posicionam o adolescente como pessoa vulnerável devido ao momento de 

desenvolvimento específico em que se encontra. Nessa versão, o indivíduo é vulnerável 

por sua condição de adolescente, ou seja, pela fase – em termos de idade – que está sendo 

vivida. As pesquisas comentadas neste subgrupo enfatizam as questões relativas ao 

período da adolescência como condição vulnerabilizante em detrimento do contexto 

vivido pelo indivíduo em outras esferas, como a social, apesar desta provavelmente 

também contribuir para a exposição a situações de risco. 

Alguns artigos50 da área de Enfermagem trazem discursos que legitimam a 

vulnerabilidade como condição própria da adolescência. Abaixo, transcrevemos um 

trecho de um artigo no qual o autor discorre sobre essa relação: 

 

É necessário considerar que, em sua essência, o adolescente 

é um ser vulnerável, ou seja, predisposto a inúmeras situações de risco, 

oriundas de um sentimento de imunidade que o habita. Tal sentimento, 

aliado ao de onipotência, comuns nessa fase, fazem com que o 

adolescente acredite que nada pode acontecer consigo, pois é um ser 

jovem e saudável. (SCHWONKE, C. B.; FONSECA, A. D.; GOMES, 

V. L. de O.,  p.850, 2009). 

 

                                                 
50 RESSEL, L. B. et al. Representações culturais de saúde, doença e vulnerabilidade sob a ótica de 

mulheres adolescentes. Escola Anna Nery, 2009; SCHWONKE, C. R. G. B.; FONSECA, A. D.; GOMES, 

V. L. de O. Vulnerabilidades de adolescentes com vivências de rua. Escola Anna Nery, 2009.  
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Nesta definição, a adolescência é apresentada como situação paradoxal na qual 

o sentimento de invulnerabilidade é um dos fatores agravantes da própria condição de 

vulnerabilidade desta faixa de idade.  

Em algumas das pesquisas do corpus analisado, o adolescente é considerado como 

vulnerável em função de sua condição de desenvolvimento incompleto, que ainda não lhe 

permite o pleno exercício da autonomia. Zappe, Santos e Dias (2013), por exemplo, citam 

a metáfora utilizada por Dolto (1991) para ilustrar essa fase: a autora utiliza a expressão 

“complexo da lagosta” para se referir ao processo da adolescência, afirmando que, tal 

como a lagosta, o adolescente perde sua “carapaça” (condição de dependência infantil) 

para alcançar outra (condição de independência adulta) e, durante esse processo, 

encontra-se temporariamente desprotegido. 

Ainda nesse artigo, o psiquiatra Calligaris (2000) afirma que a adolescência tem 

sido descrita como um processo psíquico caracterizado pela busca de autonomia e de 

reconhecimento social, sendo assim um momento de passagem caracterizado por intensa 

insegurança (ZAPPE, J. G. et al., 2013). 

A adolescência vulnerável articula-se em algumas pesquisas como condição 

cristalizadora de uma realidade dinâmica, criando tipos de pessoas para uma determinada 

faixa etária. A descrição do tipo estudado no presente trabalho associa um período da vida 

ao conceito de vulnerabilidade. A adolescência vulnerável, porém, não é uma categoria 

natural, com a qual o mundo já vem equipado e trazemos à tona por sondagem. Tal como 

outras classificações, ela é criada e se situa em um processo de construção e de produção 

de sentidos contextual e histórico (HACKING, 2002). 

6.1.2 Vulnerabilidades contextuais: condições sociais que situam o adolescente na 

condição de vulnerável 

Entendemos por vulnerabilidades contextuais o posicionamento que vê o 

adolescente como pessoa que se encontra vulnerável devido às condições e aos contextos 

nos quais está situado. Assim, foram selecionados para o nosso corpus os artigos que 

abordam vulnerabilidade por essa perspectiva. Nessa versão, o adolescente é posicionado 

como suscetível a condições que o vulnerabilizam em lugar de ser visto como agente de 

seu processo de vulnerabilização. Apesar de suas escolhas serem também partícipes das 

variáveis que os tornam expostos a situações de risco, as pesquisas agrupadas neste tópico 

priorizam o contexto em relação às pessoas. 
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As condições de vulnerabilidade nos artigos desse subgrupo podem estar 

relacionadas com o contexto econômico, cultural ou social – incluindo neste último 

aspecto como a condição de saúde e a organização familiar – nos quais os adolescentes 

estão inseridos. Em alguns artigos, características pessoais são também consideradas 

como dimensões importantes na definição de sua condição vulnerabilidade. No entanto, 

o que prevalece nas pesquisas incluídas neste subgrupo é o contexto como agente que 

vulnerabiliza o adolescente. 

 Um dos temas encontrados relaciona-se às condições responsáveis por deixarem 

os adolescentes mais expostos a comportamentos sexuais de risco, que podem resultar em 

gravidez indesejada ou no contágio de doenças sexualmente transmissíveis. O primeiro51 

artigo a tratar sobre tais questões, publicado em 1998, enumera as preocupações 

relacionadas à sexualidade, ao uso de drogas e à violência na composição dos fatores que 

vulnerabilizam alguns adolescentes à infecção pelo HIV.  

Nesse artigo, a população referida é composta por adolescentes moradores de 

uma região considerada de maior índice de exclusão social do Estado de São Paulo. A 

pesquisa considera as condições de vulnerabilidade desses adolescentes agravadas por 

sua inserção social nos polos mais atingidos pelas desigualdades decorrentes do 

funcionamento do sistema econômico do país e do comportamento do Estado neoliberal, 

que sufoca as políticas sociais públicas. O artigo conclui que a adolescência vivida em 

contextos de carência é mais vulnerável aos problemas de saúde, no caso, a infeção por 

HIV. 

Ainda nesse contexto, encontramos mais cinco52 pesquisas que discutem a 

vulnerabilidade dos adolescentes a práticas sexuais sem proteção. Elas abordavam 

aspectos relacionados a questões de gênero e condições socioeconômica desfavoráveis, 

indicando-os como determinantes para a gravidez não planejada em adolescentes. Como 

exemplo, podemos ler em um estudo desenvolvido na área de Enfermagem, que as áreas 

de maior vulnerabilidade social e de índice significativo de gestação na adolescência 

                                                 
51 SOARES, C. B.; AVILA, L. K. de; SALVETTI, M. de G. Vulnerabilidade de adolescentes no SILOS-

Butantã. Saúde e sociedade, 1998. 
52 ALMEIDA, A. de F. F.; HARDY, E. “Vulnerabilidade de gênero para a paternidade em homens 

adolescentes”, in  Rev de Saúde Pública, 2007; SILVA, K. S. et al. “Gravidez recorrente na adolescência 

e vulnerabilidade social no Rio de Janeiro: uma análise de dados do Sistema de Nascidos Vivos”, in Ciênc. 

E Saúde Coletiva, 2011; FARIAS, R. de; MORE, C. O. “Repercussões da gravidez em adolescentes de 10 

a 14 anos em contexto de vulnerabilidade social”, in Psicol. Reflexão e Crít. 2012; FERREIRA, R. A. et 

al. “Análise espacial da vulnerabilidade social da gravidez na adolescência”, in Cad. Saúde Pública, 2012; 

ROZENBERG, R. et al. “Práticas contraceptivas de adolescentes brasileiras: vulnerabilidade social em 

questão”, in Ciên. Saúd. Coletiva, 2013.  
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coincidem com as áreas de menor renda do município de São Carlos (FERREIRA, R. A. 

et al., 2012). 

Outra pesquisa neste subgrupo sugere que a persistência das desigualdades 

sociais e das desigualdades de gênero, o acesso deficitário aos serviços de saúde, a baixa 

qualidade na educação e a dificuldade em negociar com parceiros aumenta a 

vulnerabilidade de adolescentes em relação à adoção de práticas anticoncepcionais 

(ROZENBERG, R. et al., 2013). Ainda no âmbito das relações de gênero, a percepção 

que os adolescentes masculinos têm de sua heterossexualidade obrigatória e dos 

requisitos sociais para que sua masculinidade seja reconhecida podem traduzir-se em 

fatores de vulnerabilidade para uma prática sexual desprotegida e, por conseguinte a 

paternidade não-planejada na adolescência (ALMEIDA, A. F.; HARDY, E., 2007). 

Outro aspecto abordado em algumas das pesquisas53 neste subgrupo foi a relação 

entre comportamentos sexuais de risco e afrodescendência. Segundo os resultados dessas 

pesquisas, a vulnerabilidade dos afrodescendentes não estaria diretamente associada à sua 

etnia, mas às dificuldades econômicas, sociais e culturais enfrentadas no Brasil pela 

população de camadas populares, predominantemente negra. Além disso, para uma 

melhor compreensão da questão dos adolescentes negros no Brasil, é importante 

considerar as relações sociais inter-raciais estabelecidas por esses adolescentes marcadas 

pela desigualdade social do país e pela discriminação racial. Para Camargo, a vivência da 

discriminação está diretamente associada a processos de vulnerabilização (CAMARGO, 

B. V. et al., 2010). 

Questões relacionadas ao gênero, à estrutura familiar, a aspectos culturais e à 

discriminação racial certamente são condições que vulnerabilizam o adolescente, no 

entanto, como os artigos indicam, todas essas variáveis estão situadas em uma rede 

relacionada à condição social, ou seja, neste subgrupo, a vulnerabilidade social é a 

principal condição para compreender a situação de adolescência vulnerável. 

A expressão vulnerabilidade social assume uma conceituação própria, 

relacionando-se com os aspectos materiais, culturais e políticos naturais à vida em 

sociedade, como educação, trabalho, relações de gênero, relações raciais, entre outros. 

(AYRES JRM, et. al.,2009). Por exemplo, quando se utiliza o conceito de vulnerabilidade 

social com base em Ayres et al. (2003) para compreender a gravidez entre adolescentes, 

                                                 
53 CAMARGO, B. V. et al. “Vulnerabilidade de adolescentes afrodescencentes e brancos em relação ao 

HIV/AIDS”, in Estu. Psicologia (Campinas), 2010; TAQUETTE, S. R. “Interseccionalidade de gênero, 

classe e raça e vulnerabilidade de adolescentes negras às DST/AIDS”, in Saúd. Socied, 2010; 
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identifica-se a presença de componentes que, tomados em seu conjunto, evidenciaram um 

contexto que favorece a gravidez entre mulheres jovens (FARIAS, R. de; MORE, C. O., 

2012). 

Segundo Abramovay et. Al (2002), o conceito de vulnerabilidade social na 

América Latina ainda é recente, tendo sido introduzido com o objetivo de ampliar a 

análise dos problemas sociais para além das dimensões de renda ou da posse de bens 

materiais da população em geral. Para a autora, o conceito está vinculado às concepções 

do Estado de Bem-Estar Social. O desequilíbrio entre as necessidades materiais ou 

simbólicas e as oportunidades ofertadas pelo Estado, pela sociedade e pelo mercado, 

ampliam as situações que entendemos como vulnerabilidade social. (TELLES, T. S.; et 

al., 2006)54.  

Assim, considera-se em maior vulnerabilidade social os adolescentes com menor 

acesso à educação, aos serviços de saúde e ao mercado de trabalho, fatores evidenciados 

pelo menor nível de escolaridade e pelo maior abandono dos estudos da população mais 

carente, resultando não só na deficiência educacional, mas também impossibilitando ou 

ao menos dificultando a inserção no mercado de trabalho (SILVA, K. S. et al., 2011). 

Em artigo55 de revisão bibliográfica produzido pela área de Enfermagem junto à 

de Terapia ocupacional foi abordada a temática de crianças e adolescentes moradores? de 

rua, baseando-se nas lentes teóricas de Castel (1994; 2004). Nessa pesquisa, a situação de 

marginalidade vivenciada por diferentes indivíduos e grupos sociais é entendida de forma 

dinâmica, através dos eixos do trabalho e da inserção relacional, sendo esta última 

caracterizada pelos vínculos estabelecidos pelos sujeitos com os grupos familiar e social 

mais próximo. Os autores propõem que o “estar à margem” resulta em um processo de 

intensificação da vulnerabilidade, podendo culminar em uma condição de desfiliação, a 

que estão submetidas milhares de famílias brasileiras em virtude do quadro de extrema 

desigualdade social vivenciado em nosso país (GONTIJO, D. T.; MEDEIROS, M, 2009). 

As referências encontradas nessa revisão sistemática sobre a noção de 

vulnerabilidade indicam diferentes possibilidades de interpretação do termo em campos 

diversos do conhecimento. Em relação à saúde coletiva, Sanchez e Bertolozzi (2006), 

destacam que a abordagem incorpora a perspectiva da determinação social da saúde-

                                                 
54 TELLES, T. S.; et. Al. “Criminalidade juvenil: a vulnerabilidade dos adolescentes”, in Rev. psicol. 

UNESP, 2006 
55 GONTIJO, D. T.; MEDEIROS, M. “Crianças e adolescentes em situação de rua:  contribuições para a 

compreensão dos processos de vulnerabilidade e desfiliação social”, in Ciência e Saúde coletiva, 2009. 
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doença. Essa concepção entende a saúde como um processo de subjetivação determinada 

por contextos sociais, culturais e históricos específicos, possibilitando, desta forma, a 

articulação entre indivíduo e coletivo nas práticas cotidianas (GONTIJO, D. T.; 

MEDEIROS, M, 2009). 

A proposta, neste artigo, é a de que a adoção do referencial de Castel (1994; 

2004) implica a utilização dos processos de vulnerabilidade e de desfiliação em 

substituição ao conceito da exclusão social, tradicionalmente utilizado para tratar da 

população de crianças e adolescentes que vivem na rua. Como justificativa, indicam a 

conotação negativa que o termo “exclusão social” tem, sustentada pela falta que não é 

explicada nem quanto às suas características, nem quanto à sua gênese. Esse tipo de 

reflexão impede a análise da lógica do processo na qual indivíduos são colocados às 

margens da sociedade e, consequentemente, influencia a escolha de estratégias de 

assistência social que, tradicionalmente, têm sido direcionadas por ações reparativas em 

detrimento de preventivas, proporcionando mudanças no processo gerador destas 

situações (GONTIJO, D. T.; MEDEIROS, M, 2009). 

O artigo, em suma, defende a necessidade de entender essas situações em termos 

de processos de vulnerabilidade e desfiliação, oferecendo-nos uma visão mais dinâmica 

da existência e das formas de vida dessas crianças e adolescentes, ao evidenciar um 

processo, em movimento, originado em um contexto macroeconômico e cultural.  

Nas pesquisas incluídas neste subgrupo, a condição de vulnerabilidade social 

não concerne apenas ao segmento populacional adolescente, mas inclui todas as pessoas 

que em maior ou menor grau estão expostas a condições sociais que as tornam suscetíveis 

a sofrer agravos. Os autores acreditam que aspectos sociais como a discriminação, a baixa 

escolaridade, a desigualdade de gênero, a baixa renda, a moradia em locais com maior 

índice de violência, a ausência de saneamento básico, a falta de acesso a ferramentas 

culturais, entre outros itens, são fatores responsáveis por posicionar as pessoas em uma 

situação maior vulnerabilidade social. 
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6.1.3 Vulnerabilidades na intersecção entre as dimensões individual, social e 

programática  

Dentre os trinta e nove artigos localizados, pouco mais da metade referenciam 

em algum momento de seu texto o conceito de vulnerabilidade dentro da perspectiva 

teórica proposta por Ayres (1997; 1999; 2003; 2006).  

Ayres é pesquisador do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e tem experiência na área de saúde 

coletiva, com ênfases na atenção primária, sendo um de seus temas de pesquisa a saúde 

de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. 

Dentre as publicações encontradas em nosso corpus de pesquisa, a maioria faz 

referência ao texto “O conceito de vulnerabilidade e as práticas de saúde: novas 

perspectivas e desafios”, publicado em 2003: no livro Promoção da saúde: conceitos, 

reflexões e tendências (AYRES, 2003). 

Em pesquisa56 sobre as práticas contraceptivas adotadas por adolescentes, 

pautada nessa perspectiva, os autores argumentam que não se trata de analisar unicamente 

comportamentos individuais, mas também contextos sociais que engendram exposição a 

determinados agravos. É preciso compreender os processos sociais que condicionam tal 

fase de vida, suas marcas de gênero e de classe, os valores e as expectativas nelas 

imbricados de modo a entender as representações e as práticas sociais juvenis relativas à 

sexualidade. 

Ainda utilizando a conceituação de Ayres (2003), em pesquisa57 produzida a 

partir do relato de familiares a respeito da relação entre a conduta de seus filhos 

adolescentes e a  suscetibilidade a ser assassinado, os autores discutem o conceito de 

vulnerabilidade com base em três esferas interligadas: a individual, referente aos 

comportamentos e às práticas adotadas pelo adolescente; a social, relacionada à estrutura 

da sociedade; e a programática ou institucional, associada à capacidade de resposta das 

instituições públicas às necessidades desses sujeitos. Vulnerabilidade pode ser entendida 

neste contexto como o oposto da noção de empoderamento. Assim, a vulnerabilidade 

pretende expressar a síntese de situações que tornam as pessoas suscetíveis a agravos, 

                                                 
56 ALVES, C. A.; BRANDAO, E. R. “Vulnerabilidades no uso de métodos contraceptivos entre 

adolescentes e jovens: interseções entre políticas públicas e atenção à saúde”, in Ciência e Saúde coletiva, 

2009. 
57 SANT'ANNA, A.; AERTS, D.; LOPES, M. J. “Homicídios entre adolescentes no Sul do Brasil: situações 

de vulnerabilidade segundo seus familiares”, in Caderno de Saúde Pública, 2005. 

 



96 
 

bem como os potenciais de adoecimento e não adoecimento relacionados a indivíduos e 

a grupos que vivem determinado conjunto de situações. 

 Em estudo58 sobre as evidências científicas da literatura sobre os elementos da 

dimensão individual da vulnerabilidade de adolescentes à AIDS, realizado através de uma 

revisão sistemática integrativa em bases de dados eletrônicos, discute-se a importância, 

para o conceito, de conferir maior integralidade às ações de saúde, pois isso possibilitaria 

a criação de propostas de intervenção que considerassem a interdependência das 

dimensões individuais, coletivas e sociais. Apoiando-se em Ayres (2006), os autores 

argumentam que a chance de exposição das pessoas ao adoecimento resulta de um 

conjunto de aspectos não apenas individuais, mas também coletivos e contextuais. 

Portanto, o uso do conceito de vulnerabilidade não é uma decisão teórica que demonstra 

um esforço para entender fenômenos como a AIDS em sua totalidade dinâmica e 

complexa (TOLEDO, M. M.; TAKAHASHI, R. F.; GUANILO, M. C., 2011).  

O trabalho de revisão permitiu, ainda, identificar evidências científicas da 

vulnerabilidade individual relevantes para o planejamento de ações preventivas à AIDS 

em adolescentes. Na fase de levantamento bibliográfico preliminar desta pesquisa 

constatamos que a maioria dos estudos sobre vulnerabilidade relacionados à AIDS 

centrava-se unicamente na dimensão do indivíduo relacionada a comportamentos de 

risco, sem discussão relevante sobre outros determinantes e condicionantes do processo 

de saúde e doença. Os autores formularam três categorias pelas quais acreditam ser 

possível entender o posicionamento do adolescente diante de uma situação de 

vulnerabilidade relacionada à AIDS: o conhecimento, o comportamento e a percepção de 

vulnerabilidade. 

Além desses fatores condicionantes da situação de vulnerabilidade em que o 

jovem se encontra, a revisão possibilitou a inclusão de um elemento novo: a ausência de 

perspectivas de um futuro promissor. Trata-se de aspecto de necessária avaliação no que 

compete à compreensão da condição de vulnerabilidade em que os adolescentes se 

encontram (TOLEDO, M. M.; TAKAHASHI, R. F.; GUANILO, M. C., 2011). 

Outra pesquisa59, publicada em revista de Pediatria por pesquisadores da área de 

Enfermagem, teve por objetivo fazer uma revisão das discussões sobre a adolescência 

                                                 
58 TOLEDO, M. M.; TAKAHASHI, R. F.; GUANILO, M. C. “Elementos de vulnerabilidade individual de 

adolescentes ao HIV/AIDS”, in Rev. bras. Enferm, 2011. 
59 FONSECA, F. et al. “As vulnerabilidades na infância e adolescência e as políticas públicas brasileiras 

de intervenção”, in Rev. paul. Pediatr, 2013. 
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tanto em documentos oficiais como em produções cientificas. Usando os descritores 

“vulnerabilidade”, “saúde do adolescente” e “políticas públicas de saúde”, ela aborda a 

vulnerabilidade na infância e na adolescência, bem como as políticas públicas brasileiras 

de intervenção, em 1990 e 2012, em periódicos dos bancos de dados contidos na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Trabalha também com os seguintes documentos: 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990), Criação dos Conselhos Tutelares 

(Brasil, 1990), Programa Bolsa Família (Brasil, 2003) e Programa de Saúde na Escola 

(Brasil, 2007) (FONSECA, F., 2013). 

Os autores partem do pressuposto de que é importante a reflexão pelo 

profissional de saúde acerca das vulnerabilidades e dos fatores de risco que envolvem 

adolescentes. Em síntese, o estudo elencou as vulnerabilidades na adolescência e 

identificou importantes políticas públicas nacionais que se articulam como propostas para 

o enfrentamento dos riscos presentes nessas etapas da vida. Segundo a pesquisa, cabe aos 

profissionais de saúde utilizarem a educação em saúde como estratégia para a formação 

e o desenvolvimento de novos comportamentos e do empoderamento dos grupos em 

estado de vulnerabilidade, visando torna-los autônomos, para que se tornem sujeitos 

críticos e conscientes dos seus direitos legais, promovendo o exercício da cidadania. 

O corpus inclui também pesquisas que se propõem a ouvir a opinião dos próprios 

adolescentes em relação à vulnerabilidade. Em artigo60 publicado em 2014 na área de 

Enfermagem em periódico de Epidemiologia, os autores relatam os resultados de pesquisa 

sobre a percepção dos próprios adolescentes em relação à conduta deles em termos da 

vulnerabilidade na saúde.  

O conceito de vulnerabilidade utilizado pelos autores, seguindo as teorizações 

de Ayres et al. (2003), procura abarcar as diferentes situações vivenciadas pelos sujeitos 

em três planos analíticos, ou seja, a vulnerabilidade individual, a social e a programática.  

A opção por esses três componentes analíticos visa contrapor-se ao conceito de risco, 

exigindo, portanto, olhar para múltiplos planos e, em particular, para estruturas sociais 

condicionantes de vulnerabilidades, resultando em um convite à renovação das práticas 

de saúde. Estas são situadas como sociais e históricas, envolvendo diferentes setores da 

sociedade (SILVA, M. A. I. et al., 2014). Os autores de referência que ajudaram a 

construir o aporte teórico deste artigo priorizam o desenvolvimento de estratégias para a 

diminuição das situações de vulnerabilidade social entre adolescentes e as reflexões sobre 

                                                 
60 SILVA, M. A. I. et al. “Vulnerabilidade na saúde do adolescente: questões contemporâneas”, in Ver. 

Brasileira de Epidemiologia, 2014. 
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o conceito de vulnerabilidade, visando ao entendimento de sua complexidade e 

dimensões, assim como às potencialidades de sua compreensão no campo da saúde 

coletiva para a transformação das práticas nessa área (XAVIER KR, C. S, CARNEIRO 

J. N., 2011; RUOTTI C, MASSA, VC, PERES MFT. 2011; GONTIJO D, MEDEIROS, 

M., 2009). 

A metodologia dessa pesquisa consistiu em realizar grupos temáticos com 

dezessete adolescentes, alunos dos sétimo, oitavo e nono ano do ensino fundamental de 

escolas municipais localizadas em bairros periféricos de um município do interior do 

estado de São Paulo. Os adolescentes, em geral, falaram sobre questões que consideravam 

relevantes no âmbito da vulnerabilidade em relação à saúde, como: a exposição a riscos, 

a falta de conhecimento, o pouco acesso a serviços de saúde, a falta de boas escolas, a 

violência, a criminalidade, as precárias condições econômicas das comunidades, o sexo 

inseguro, a falta de autocuidado e a carência por ações governamentais.  

Os autores classificaram os discursos dos adolescentes em três categorias 

temáticas:  

1. Déficites que vulnerabilizam a saúde dos adolescentes (fatores que 

comprometem a saúde, ou seja, os diversos tipos de “faltas” que 

sustentam a compreensão dos adolescentes sobre a vulnerabilidade);  

2. “Pro que der e vier” (os adolescentes identificaram a vulnerabilidade à 

saúde como estando associada à noção de risco, acreditando que ser 

vulnerável é correr risco de “pegar alguma doença” ou “sofrer algum 

dano que traga problema para a sua saúde”); 

3. Violência e criminalidade (a vulnerabilidade na saúde para os 

adolescentes também estava relacionada à exposição ou ao envolvimento 

com a violência e a criminalidade no cotidiano, na família e nas 

instituições, como a escola e ou mesmo as ruas). 

Neste cenário, a pergunta para os profissionais que trabalham diretamente com 

adolescentes é: como intervir de modo a realmente contribuir para que os adolescentes 

consigam cuidar-se e prevenir-se de situações que os colocam em situação de 

vulnerabilidade da saúde? 

 

Na prática, significa que não podemos mais pensar a prevenção ou a 

atenção a esta faixa etária a partir de um único referencial, de uma ideia 

de universalidade de sujeito, que não existe. São sujeitos diferentes, 

diferenças estas construídas no momento histórico e sociocultural de 
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cada um, portanto em constante mudança, que exigem práticas em 

saúde integrais, contextuais e dialógicas. (SILVA, M. A. I. et al., 2014, 

p. 626). 

 

Os autores concluem que o produto final é sempre provisório e por isso é 

possível sua ampliação através de novos olhares. Assim, o estudo propicia algumas 

reflexões acerca da percepção dos adolescentes sobre a questão da vulnerabilidade e visa 

incentivar novos estudos e colaborar para a melhoria da práxis dos profissionais da área 

de saúde que atuam com adolescente. 

A partir da discussão promovida por Ayres (2003; 2006), argumentamos que ao 

visar promover o empoderamento, os usos de vulnerabilidade de forma crítica não tratam 

apenas de propor conceitos e modelos científicos mais inclusivos e complexos, mas de 

construir discursos e práticas que estabeleçam uma nova relação com qualquer produção 

de conhecimento e suas relações com as pessoas e as vulnerabilidades envolvidas. 

6.1.4 Implicações bioéticas da pesquisa com populações vulneráveis: o caso de 

adolescentes em privação de liberdade 

O corpus inclui um artigo sobre as implicações bioéticas da pesquisa com 

populações vulneráveis. Pensando o cuidado necessário na pesquisa com populações 

vulneráveis, o artigo trata mais especificamente da condição dos adolescentes privados 

de liberdade. A pesquisa teve Diniz e Correa (2001) como autores de referência e, para 

elas, o conceito de vulnerabilidade foi incorporado aos debates bioéticos apenas a partir 

da década de 1990, considerando-se vulnerável toda pessoa que se encontra menos apta 

a se proteger.  

Assim, a vulnerabilidade se associa ao estabelecimento de relações assimétricas, que 

precisam ser investigadas para que possam ser conhecidas. A partir disso, as autoras 

consideram como posturas norteadoras das ações a busca pela minimização da fragilidade 

dos sujeitos como forma de protegê-los.  Portanto, o maior desafio se encontra no objetivo 

de garantir o exercício da autonomia e da voluntariedade, comprometidas pela 

vulnerabilidade encontrada nesses casos. Em função disso, torna-se necessário adotar 

procedimentos especiais para proteger os participantes da pesquisa (ZAPPE, J. G. et al., 

2013). 

As autoras tiveram a preocupação de definir vulnerabilidade a partir da situação 

dos participantes da pesquisa: adolescentes privados de liberdade. Assim, a partir de uma 
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reflexão crítica acerca desse conceito, construíram suas considerações sobre a 

participação desses adolescentes em pesquisas, considerando a condição vulnerável 

enquanto promotora de uma metodologia diferenciada no desenvolvimento de pesquisa. 

  

6.2 Sobre os autores de referência nas pesquisas sobre vulnerabilidade  

 

As últimas duas décadas evidenciaram um crescente interesse por questões 

relacionadas à vulnerabilidade em pesquisas que têm a adolescência por foco, sobretudo 

nas áreas de saúde coletiva, de saúde mental e também as relacionadas ao meio ambiente. 

No período em que emergiram definições da noção de vulnerabilidade, o termo é 

reposicionado, sendo utilizado nas produções científicas como conceito. Multiplicaram-

se conceituações, construindo e direcionando inegáveis aportes para as políticas públicas 

nele baseadas.  

Utilizando a estratégia de bibliografia reticulada (Galindo, 2003) identificamos 

os autores mais citados nas publicações referidas em nosso corpus de pesquisa (a lista dos 

autores encontra-se no Apêndice 2).  A compreensão das múltiplas conceituações de 

vulnerabilidade auxilia o debate sobre os usos do conceito e contribui para não perder de 

vista questões que ainda precisam ser elaboradas. 

Na consulta às bibliografias dos trinta e nove artigos do corpus encontramos 

convergências nas maneiras de conceituar vulnerabilidade provavelmente porque estamos 

lidando com uma rede em que autores mais recentes constroem suas conceituações 

apoiados nos autores mais consolidados, não havendo um salto qualitativo no tipo de 

discussão que propõem acerca do conceito. O que diferencia as publicações de alguns 

autores é o modo como eles articulam conceituações de vulnerabilidade para entender um 

tema específico ou para caracterizar quais usos foram feitos do conceito em pesquisas de 

um determinado campo ou em documentos de políticas e diretrizes de intervenção. 

Nas publicações brasileiras que integram o nosso corpus de artigos, José Ricardo 

Ayres é o principal autor de referência para discutir o conceito de vulnerabilidade. Dos 

vinte artigos que tem Ayres e seus coautores por referência, catorze citam o texto 

publicado em 2003, mas encontramos também, em menor proporção, citações de 

publicações de 1997, 1999 e 2006.  

Ayres embasa sua discussão sobre vulnerabilidade a partir do segundo autor mais 

citado nas publicações geradas pela busca “adolesc + vulner”, o médico americano 

Jonathan Mann. Formado em Harvard, Mann ficou conhecido na história da saúde 
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coletiva como um visionário que transformou a maneira como o mundo olhava para 

AIDS. Como primeiro chefe do Programa Global de Aids da Organização Mundial de 

Saúde, ele contribuiu para fortalecer a interseção da saúde com os direitos humanos. 

Mann foi professor de epidemiologia e saúde internacional e foi o principal organizador 

de um livro sobre o tema da vulnerabilidade global à AIDS, intitulado A Aids no Mundo, 

publicado em 1992 e traduzido para o português em 1993.  

Mann propôs uma instigante discussão sobre a natureza da doença e sobre a 

relação da saúde com o isolamento e a estigmatização. Em seu posto de liderança na OMS 

(1986-1990) introduziu uma abordagem para compreender a epidemia da AIDS, 

trabalhando aspectos como prevenção; compreensão da dinâmica e dos padrões de 

transmissão sexual sociais e comportamentais; e ênfase nos direitos do indivíduo. 

No livro AIDS no mundo, junto com seus colaboradores, Mann coloca o conceito 

de vulnerabilidade como essencial para compreender e enfrentar a epidemia da AIDS. 

Para operacionalizar o conceito, os autores propõem que a vulnerabilidade seja pensada 

sob três planos: o social, o programático ou institucional e o individual. O plano social 

inclui condições socioeconômicas, acesso à informação, escolarização, garantia de acesso 

aos serviços de saúde, garantia de respeito aos direitos humanos e compreensão da 

situação sociopolítica e cultural da mulher. O plano programático ou institucional refere-

se a serviços, programas, projetos e atividades voltadas para o combate à epidemia de 

forma contínua e integrada. O plano individual relaciona-se a comportamentos que 

possibilitam a infecção pelo HIV ou a capacidade de adotar comportamentos seguros, 

plano dependente justamente da inter-relação com os dois primeiros. 

A adoção preferencial de vulnerabilidade como conceito na década de 1990 

esteve associada à história da epidemia da AIDS, quando críticos dos efeitos 

estigmatizantes das noções então correntes de grupo de risco e comportamento de risco 

começaram a intervir norteados por diretrizes de atenção integral e processos de 

mobilização social e dos direitos humanos. Nessa direção, tendo em vista a leitura mais 

compreensiva dos complexos processos de suscetibilidade das pessoas a agravos e da 

necessidade de respostas sociais mais efetivas e integrais, o conceito de vulnerabilidade 

encontrou disseminação e abrangência. 

O conceito de vulnerabilidade amplia, portanto, a discussão sobre as múltiplas e 

interdependentes dimensões dos processos de saúde e doença e permite dar conta da 

complexidade das questões envolvidas na prevenção de agravos. A vulnerabilidade não é 



102 
 

uma essência ou algo inerente a algumas pessoas e grupos, mas diz respeito a 

determinadas condições e circunstâncias, que podem ser minimizadas ou revertidas. 

Ressaltamos que o marco conceitual proposto por Ayres (2003) difere daquele 

de Mann e col. (1992). Este promove o foco do conceito de vulnerabilidade ao âmbito 

individual, segundo aspectos comportamentais e cognitivos. Ayres não enfatiza 

excessivamente a dimensão individual da vulnerabilidade, mas destaca a constituição da 

unidade analítica na relação entre individual e coletivo. Ele propõe ampliar o campo das 

reflexões para além do comportamento individual, pois “vulnerailidade” só pode ser 

entendida como produto da interação de múltiplos fatores sociais, econômicos, culturais 

e políticos, nem sempre se reduzindo à vontade individual.  

Ayres (1996) teve papel importante na disseminação desse conceito no Brasil 

em pesquisas sobre adolescentes. Aponta, em suas produções, um rol de temas de 

pesquisa e intervenção relacionadas à sexualidade, ao uso de drogas e à violência na 

composição dos fatores que vulnerabilizam alguns adolescentes para a AIDS. 

Outra autora de referência com abordagem semelhante, mas com maior ênfase 

da dimensão social, é Miriam Abramovay (citada em quatro pesquisas). Ela foi 

coordenadora do Observatório de Violência nas Escolas e coordenou diversas pesquisas 

e avaliações da UNESCO, além de ser também consultora do Banco Mundial da UNICEF. 

Em 2002, em colaboração com outros pesquisadores, publicou um relatório 

encomendado pela UNESCO intitulado “Juventude, violência e vulnerabilidade social na 

América Latina: desafios para políticas públicas”, no qual declara que apesar do uso 

histórico do termo vulnerabilidade em diversos estudos sociais, as aproximações 

analíticas à vulnerabilidade social datam apenas dos últimos anos, período em que se 

levou a cabo maior reflexão a respeito das limitações dos estudos sobre a pobreza e sobre 

os escassos resultados das políticas associadas a eles na América Latina. Tais enfoques 

foram desenvolvidos motivados pela preocupação de abordar de forma mais integral e 

completa não somente o fenômeno da pobreza, mas também as diversas modalidades de 

desvantagem social (ABRAMOVAY et al, 2002). 

 

Um aspecto importante dessa definição decorre da sua utilidade para 

compreender como e por que diferentes atores sociais se mostram mais 

suscetíveis a processos que atentam contra sua possibilidade de 

ascender a maiores níveis de bem-estar. Ela permite analisar o caso de 

grupos sociais, aos quais são atribuídas grandes potencialidades, ativos 

valorizados em um dado contexto de estruturas de oportunidades, mas 
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que, contraditoriamente, permanecem reclusos a um cenário de 

inseguranças, instabilidades e marginalidade. Nesse sentido, o enfoque 

de vulnerabilidade social constitui ferramenta válida para compreender 

a situação dos jovens, especialmente aqueles de camadas populares [...] 

(ABRAMOVAY et. al.  p. 31, 2002). 

 

 Atualmente Abramovay é coordenadora da Área de Juventude e Políticas Públicas 

da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), membro da Rede 

Iberoamericana de Infância e Juventude do Conselho Latino-Americano de Ciências 

Sociais (CLACSO) e coordenadora do Projeto “violência e convivência nas escolas 

brasileiras” em parceria com o MEC.  

Dentre as autoras citadas nos artigos analisados, duas pesquisadoras publicam em 

coautoria e buscam discutir como o conceito de vulnerabilidade pode auxiliar na 

construção de novos conhecimentos e de novas relações entre pessoa e saúde. Elas foram 

citadas três vezes:  Alba Sanchez, colombiana e docente de Enfermagem, e Maria Rita 

Bertolozzi, também formada em Enfermagem e atualmente professora livre-docente no 

Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva da USP.  

A dupla desenvolveu a pesquisa intitulada: Pode o conceito de vulnerabilidade 

apoiar a construção do conhecimento em Saúde Coletiva? (2007), tendo por objetivo 

apresentar uma revisão do conceito de vulnerabilidade a partir de um estudo sistemático 

em periódicos de circulação nacional e internacional, para subsidiar o conhecimento e a 

prática da saúde coletiva. 

Segundo as autoras, no Brasil esse conceito tem sido revisitado, incorporando 

questões que sustentam a dimensão estrutural da realidade e articulando-as com as 

necessidades que emanam do plano singular, referente aos pacientes e suas famílias. 

Defendem que a importância de se estudar o conceito de vulnerabilidade reside na 

possibilidade do embasamento de práticas de saúde, neste caso, de saúde coletiva, 

integrando os planos relativos aos indivíduos, aos programas e às políticas de saúde. 

6.3 Conceitos de vulnerabilidade: a localização dos discursos de seus autores nas 

áreas de saber   

De modo a identificar em que áreas de saber os autores estão inseridos, foi 

consultado o currículo Lattes dos mesmos. Essa consulta possibilitou concluir que a 

maioria são pesquisadores da área de saúde coletiva, com formações e atuação em 
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Medicina e Enfermagem, entre eles: Mann, J. et al. (1993); Ayres JRCM et al. (2003; 

1997; 1999; 2006); e Sanchez; Bertolozzi (2006). 

Há ainda alguns autores que situam suas produções nos campos das Ciências 

Sociais. É o caso de Debora Diniz, professora da Universidade de Brasília, pesquisadora 

da Anis (Instituto de Bioética Direitos Humanos e Gênero) e membro da Câmara Técnica 

de Ética e Pesquisa em Transplantes do Ministério da Saúde, utilizada como referência 

em um artigo de nosso corpus preocupado com a ética na pesquisa com adolescentes em 

situação de vulnerabilidade. 

Outros autores de referência, embora com menor número de ocorrência de 

citações, estão situados no campo das ciências sociais: Sierra VM, Mesquita WA (2006); 

Abramovay et al (2002); e Castel R. (1994). Há também cinco artigos em que o próprio 

autor conceitua vulnerabilidade e ainda cinco que usam a noção de vulnerabilidade sem 

preocupação em conceituá-la fazendo um uso naturalizado do termo. Pressupomos que 

isso se deva à disseminação recente do conceito principalmente em pesquisas de saúde 

coletiva. 

6.3.1 Autores do corpus de pesquisa: as áreas de quem escreve os artigos   

A partir da análise dos autores de referência e suas áreas de saber, podemos 

concluir que a disseminação do conceito de vulnerabilidade aconteceu no Brasil na área 

de saúde pública, mais precisamente, na saúde coletiva, tendo como um dos propulsores 

o enfrentamento da epidemia de AIDS. No entanto, vale também identificar quem está 

produzindo pesquisas sobre vulnerabilidade associada a adolescência no Brasil 

atualmente. Para isso, utilizamos o procedimento de busca da área de atuação do primeiro 

autor de cada artigo em seu currículo Lattes. 

Quinze autores estão inseridos no campo de atuação e de pesquisa da saúde 

coletiva; dez situam sua produção no campo da Enfermagem, com propostas de promoção 

e prevenção na saúde; e doze estão inseridos na área de Psicologia. Este conjunto de 

autores é de especial interesse para nossa pesquisa tendo em vista o objetivo de entender 

quais tipos de adolescentes vulneráveis vêm sendo construídos e desconstruídos pelas 

produções científicas da Psicologia.  

Como primeiro passo buscamos refinar nossa pesquisa de modo a identificar a 

subáreas de pesquisa de cada um dos autores que atuam dentro da Psicologia (Apêndice 

3). Com base nessa análise, percebe-se que metade desses doze autores produzem dentro 
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da subárea de Psicologia social. Os outros seis estão circunscritos no âmbito da Psicologia 

clínica, estando uma dessas autoras atuando na área de avaliação psicológica.  

A associação entre adolescência e vulnerabilidade é uma temática que se mostra 

relevante dentro da Psicologia, como podemos notar por esta ser a segunda área de maior 

ocorrência no que diz respeito à área de atuação de autores que versam sobre esse tema 

em suas pesquisas. Os artigos de Psicologia possuem sobretudo preocupações 

relacionadas ao que é nomeado por problemas sociais, pois mesmo nas produções dos 

autores situados dentro da Psicologia clínica, há uma preocupação com o âmbito social 

no qual o adolescente está inserido e as suscetibilidades a agravos provindos não só do 

meio, mas também de suas relações econômicas e políticas. 

Encontramos nas pesquisas identificadas como sendo provenientes ou estando 

em diálogo com a Psicologia o uso de definições que visam contribuir com um olhar 

crítico para a adolescência. No entanto, essas produções estão situadas numa linha de 

tempo recente. Devido a nossos critérios, estabelecidos no início da pesquisa, de 

(trabalhar com produções disponibilizadas por acesso livre e em sua maioria indexadas 

em uma base de dados que data de 1998 (SciELO), a pesquisa mais antiga incluída em 

nosso corpus é de 2006, o que significa que o primeiro artigo é de nove anos atrás. Nesse 

período já havia um movimento teórico de transformação nas concepções de adolescência 

que a caracterizavam por meio de um viés biológico e desenvolvimentista como fase vista 

como especificamente vulnerável. A seguir, faremos uma sucinta retomada histórica de 

como psicólogos vem conceituando a adolescência ao longo do tempo com o intuito de 

pensar as conceituações atuais encontradas nas nossas pesquisas. 

Stanley Hall, em sua obra intitulada Adolescência, publicada em 1904, 

descreveu a adolescência como uma fase de tempestade e de estresse, um período de 

rompimento e transição universal e inevitável, considerando-a como um segundo 

nascimento (HALL, 1904).         

          

Para Erickson (1972), dentro de uma linha psicanalítica, a grande tarefa da 

adolescência é a aquisição de identidade, processo no qual o indivíduo se define como 

pessoa. Na adolescência o indivíduo vive um momento de “crise”, mas no sentido 

positivo, ou seja, está adquirindo novos conhecimentos, se reestruturando e 

amadurecendo. Ainda segundo esse autor, esse período é necessário para que a pessoa se 

torne mais saudável, madura e preparada para enfrentar a vida adulta. 
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Na América Latina e particularmente no Brasil, Aberastury (1980) e Aberastury 

e Knobel (1989) são marcos históricos no estudo da adolescência na perspectiva 

psicanalítica. Eles consideram que a adolescência se relaciona tanto à questão da busca 

da identidade adulta, como a uma série de modificações ou reestruturações expressadas 

das mais variadas formas, podendo resultar em conflitos e em angústias subjacentes. Os 

autores com enfoque claramente psicanalítico, consideram que a estabilização da 

personalidade não é conseguida sem passar por um certo grau de conduta patológica que, 

conforme seus critérios, devemos considerar inerente à evolução normal desta etapa da 

vida (ABERASTURY, KNOBEL,1989). 

Ozella (2003), no livro Adolescências Construídas, tendo por base uma 

abordagem de Psicologia sócio-histórica, propõe uma concepção de adolescência na qual 

o jovem não é algo por natureza, precisando construir-se.  Visto como parceiro social, o 

adolescente está ali com suas características, que são interpretadas por suas relações; e 

assim desenvolvem um modelo para sua construção pessoal. Construídas as significações 

sociais, os adolescentes têm, então, a referência para a construção de sua identidade e os 

elementos para a conversão do social em individual. 

Podemos perceber nesse breve apanhado histórico que a partir das conceituações 

de adolescências presentes nos artigos de nosso corpus de pesquisa, houve uma transição 

da adolescência entendida como condição naturalmente vulnerável, para a de 

adolescência entendida como condição cuja vulnerabilidade é socialmente construída, 

sendo o adolescente inserido nela. Assim, a adolescência como período vulnerável é uma 

compreensão que foi se transformando ao mesmo tempo em que o próprio conceito de 

vulnerabilidade foi sendo modificado, alterando modos e critérios de classificar o que é 

ser ou estar vulnerável. 
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Considerações Finais 

O percurso traçado por esta dissertação teve por objetivo entender o processo de 

construção de tipos de pessoas a partir da circulação e da cristalização de noções em bases 

de dados. Como foco de nossa análise, estudamos o caso da associação entre adolescência 

e vulnerabilidade dentro da Psicologia. 

Em um primeiro momento, escolhemos o portal de periódicos da CAPES para 

entender o percurso do termo vulnerabilidade em diferentes áreas do saber. Nesse estudo, 

pudemos determinar que a área com maior ocorrência de artigos com o termo 

vulnerabilidade no título é a das Ciências ambientais, seguida pela Medicina e pela 

Ciências da computação, respectivamente. 

Lembramos, no entanto, que Medicina ocupa a segunda posição apenas pela 

distinção feita por nós entre Psiquiatria (quinta posição), Neurologia (quarta posição) e 

as demais áreas da Medicina (segunda posição). Sem essa divisão, Medicina resultaria na 

área com maior quantidade de referências. Mais ainda, identificamos que é na Medicina 

que o uso aparece primeiramente com maior constância. 

Na área médica, na qual as primeiras ocorrências de vulnerabilidade aparecem, 

identificamos que a noção esteve predominantemente associada ao tratamento de 

condições orgânicas – em sua maioria cardiovasculares. A primeira classe vulnerável 

estudada de maneira ampla nas ciências são os órgãos humanos. 

Nas áreas de Psiquiatria e Psicologia (oitava posição), a maioria das pesquisas é 

referente à condição de saúde mental, predominando: esquizofrenia, depressão e estresse. 

Em geral, estas condições aparecem nos artigos associados a aspectos biológicos, 

genéticos ou ambientais.  

A partir da década de 1990 houve um crescimento geral do número de periódicos. 

Além disso, houve a consolidação de áreas do saber como a Ciência da computação e as 

Ciências ambientais. Na área de Ciência da computação as publicações, em geral, tratam 

de vulnerabilidade tecnológica, considerando como vulnerável a rede de sistemas 

computacionais. Na área de Ciências ambientais, os artigos discutem a vulnerabilidade 

ambiental a mudanças climáticas, a chuvas ácidas, a aspectos geológicos e à poluição. 

Assim, o que está vulnerável é o meio ambiente em relação a mudanças do ecossistema, 

que afetam os modos de vida dos seres vivos nele evolvidos. 
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O termo vulnerabilidade aparece, então, primeiramente na Medicina e migra para 

diversas áreas, nas quais seus usos o ressignificam. Se antes vulnerabilidade estava 

atrelada a aspectos muito específicos de uma determinada área, sendo usada em um 

sentido mais concreto, como para referir-se a um órgão fisiologicamente propenso ao 

colapso, ou seja, vulnerável, posteriormente vulnerabilidade passou, aos poucos, a 

assumir sentidos mais abstratos. 

Em um segundo momento, refinamos nosso campo de análise, direcionando 

nossos questionamentos para os usos de vulnerabilidade na área de Psicologia em 

particular, através da base PsycINFO da American Psychological Association (APA). 

Inicialmente, identificamos que o termo vulnerability estava associado à suscetibility 

disorder por meio do dicionário de termos de Psicologia disponibilizado por essa base de 

dados. Nessa ferramenta, suscetibility disorder é definido como vulnerabilidade aos 

transtornos mentais ou físicos decorrentes de fatores genéticos, imunológicos ou outras 

características. Além disso, identificamos que historicamente as primeiras pesquisas 

vinculadas à noção de vulnerabilidade dentro da Psicologia estão relacionadas a 

características neurológicas, biológicas, comportamentais e psíquicas como 

desencadeadoras necessárias ou contingentes de psicopatologias. 

Nos usos iniciais, vulnerabilidade estava associada de modo expressivo ao 

desenvolvimento de psicopatologias como transtornos depressivo, esquizoide e de 

ansiógeno. Ao longo do tempo foram surgindo novas temáticas, como as primeiras 

referências a condições de vida da população, ocorridas em 1990, abordando a associação 

da noção de vulnerabilidade com problemáticas sociais dentro das publicações de 

Psicologia. 

As pesquisas centralizadas na associação entre vulnerabilidade e adolescência, de 

modo geral, abordam maneiras de lidar com o desenvolvimento na adolescência e 

mostram como os adolescentes se encontram vulneráveis a determinadas situações de 

risco. 

Na base da PsycINFO, atentamos aos usos possíveis do termo vulnerável e suas 

derivações. Os usos foram divididos em: predicativo, substantivo incompleto e 

substantivo completo. Cada um desses traz diferentes suposições ontológicas. O uso 

predicativo é o mais fraco ontologicamente, porquanto não considera um objeto 

específico como vulnerabilidade, mas a trata como uma característica que podemos 

atribuir a uma pessoa. Já o uso substantivo assume a existência de uma classe vulnerável, 

um agrupamento extensional de seres e, a partir disso, permite atribuir características à 
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classe como um todo: “os vulneráveis são X”. O uso substantivo incompleto considera a 

necessidade de um alvo para a vulnerabilidade, enquanto o uso completo considera 

vulnerabilidade generalizada, sem alvo, sem precisara necessidade de um objeto para se 

agregar. 

Por um movimento de substantivação aquilo que tinha função de predicativo 

torna-se substantivo. Cada um desses usos ocorre nas publicações indexadas na 

PsycINFO e permitem conhecer um pouco da história de como as ciências psicológicas 

se apropriaram do termo no decorrer do tempo. Ao darmos evidências a esses usos, 

ponderamos como a vulnerabilidade passou a ser usada como um conceito e como ela 

passou a movimentar a comunidade ao seu redor na formação de instituições e de 

políticas. O nominalismo dinâmico (HACKING, 2001) entende o movimento de atribuir 

propriedade ontológica a uma classificação como um ganho de direcionamento na 

invenção de tipos de pessoas. 

Em um terceiro momento, voltamo-nos aos usos de vulnerabilidade associados à 

adolescência em periódicos que constam no Qualis da Psicologia e procuramos entender 

como as produções científicas nacionais performam tipos de pessoas, neste caso, o 

adolescente vulnerável. Para isso, recorremos às pesquisas passíveis de serem acessadas 

por qualquer indivíduo interessado no assunto, isto é, publicações na SciELO e 

publicações de acesso livre na BVS. 

Identificamos nessas publicações discursos com ênfase nas dimensões 

individuais, com produções que posicionam o adolescente como pessoa vulnerável 

devido ao momento de desenvolvimento específico em que se encontra. Nessa versão, o 

jovem é vulnerável por sua condição de adolescente, condição que cristaliza uma 

realidade dinâmica e, tal como outras classificações, criam tipos de pessoas. 

Algumas pesquisas também destacam os contextos vividos, principalmente no que 

se refere às desigualdades sociais, ao gênero, ao acesso deficitário aos serviços de saúde, 

à baixa qualidade na educação, às situações de discriminação racial e à desestruturação 

familiar como fatores que interferem na condição de vulnerabilidade na adolescência.  

A maioria dessas pesquisas tem como embasamento para a compreensão do 

conceito de vulnerabilidade a perspectiva proposta por Ayres (2003) com base em três 

componentes interligados: o individual, referente aos comportamentos e práticas adotadas 

pelo adolescente; o social, relacionado à estrutura da sociedade; e o programático ou 

institucional, associado à capacidade de resposta das instituições públicas às necessidades 

desses sujeitos.  
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Esses três componentes analíticos implicam um olhar para múltiplos planos, 

convidando à renovação das práticas de saúde. Assim, pensar nos usos de vulnerabilidade 

não se trata apenas de propor conceitos e modelos científicos mais inclusivos e 

complexos, mas construir discursos e práticas que estabeleçam uma nova relação com 

qualquer produção de conhecimento e suas relações com as pessoas e as vulnerabilidades 

envolvidas. 

A disseminação do conceito de vulnerabilidade no Brasil teve como um dos 

propulsores o enfrentamento da epidemia de AIDS. Os autores desse corpus de pesquisa 

foram identificados em sua maioria como pesquisadores da área de Saúde coletiva. Desta 

forma, acreditamos que a noção de vulnerabilidade associada à adolescência que circula 

na Psicologia brasileira é um conceito “importado” da Saúde coletiva, ou seja, os autores 

usados como referência para a conceituação de vulnerabilidade são dessa mesma área. 

Depois da Saúde coletiva, a Psicologia é a área de maior produção de trabalhos 

sobre a associação de adolescência e vulnerabilidade. Acreditamos que a Saúde coletiva 

contribuiu para que essa área ampliasse suas discussões sobre as múltiplas dimensões de 

vulnerabilidade. 

Assim, as produções em Psicologia identificados em nosso corpus se distanciam 

de interpretações intrapsíquicas que situam a vulnerabilidade como algo inerente à fase 

de adolescência. A adolescência como período vulnerável é uma compreensão que foi se 

transformando ao mesmo tempo em que o próprio conceito de vulnerabilidade foi sendo 

modificado, alterando modos e critérios de classificar o que é ser ou estar vulnerável. 

Neste contexto, consideramos a suscetibilidade dos adolescentes a agravos como 

podendo ser potencializadas, minimizadas ou revertidas por condições sociais. E é a 

produção de conhecimento de vulnerabilidade que vai embasar grande parte dos discursos 

que poderão mobilizar recursos para a constituição de diretrizes de atuação e respostas 

sociais mais efetivas. 

 

Dando partida aos motores de descobertas 

 

O adolescente foi definido como alguém não preparado para a vida adulta e, 

portanto, em condição de vulnerabilidade. Por isso, a Psicologia se comprometia com o 

vínculo de adolescência e vulnerabilidade de forma que o próprio modo de identificar o 

adolescente continha a ideia de que é preciso olhá-lo como uma pessoa vulnerável. Neste 

contexto, a associação de adolescente com vulnerável não tem acréscimo de informação. 
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Porém, a partir das ideias de motores de descobertas, veremos como essa associação, em 

atrito com os classificados, os pesquisadores e os bancos de dados se metamorfoseou em 

novas significações e se tornou um conceito organizador. 

Dentro de uma compreensão hackiana (1999; 2001; 20007) era preciso classificar 

essa fase da vida de modo a poder atuar seja na proposição de uma política pública, seja 

para formação de uma legislação protetora desses indivíduos ou mesmo para prosseguir 

em suas investigações a respeito dessa fase. Era preciso contar esses alvos móveis. Mas 

como? Pretendia-se falar de uma fase da vida entre a infância e a fase adulta, na qual as 

características de autonomia e de vulnerabilidade marcariam as mudanças entre as fases. 

Por isso, era necessário adotar algum critério mais normativo para determinar se uma 

pessoa é ou não adolescente. 

Segundo a história contada por Hacking (2001; 2007), as definições têm o poder 

de interatuar com os tipos definidos, classificados e separados para formação de outras 

novas classes. Essas, por sua vez, alteram o próprio entendimento da sociedade e dos 

próprios classificados a respeito da pessoa que é objeto da classificação e, neste sentido, 

geram efeitos de realidade. 

É isso que acontece com o caso de vulnerabilidade associada à adolescência: 

determinar a preparação de um indivíduo para a vida adulta é claramente uma tarefa 

complexa, o que levou os estudos em Psicologia a classificá-la a partir do estabelecimento 

de um intervalo de idade. 

Desta forma, consideramos características atribuídas às classes como 

propriedades extensionais, ou seja, uma vez obtido um critério para determinar a 

adolescência, atribuímos todas as suas características a cada indivíduo que se encaixe 

nesses critérios. Assim, substituímos a definição por uma propriedade. Concluímos, 

enfim, que os menores do que tal idade e maiores do que tal são vulneráveis. Eis a 

invenção do primeiro tipo; uma inversão arbitrária, embora tão comum no curso de um 

conceito na história de seu uso. Buscamos uma idade que representasse o que se pensava 

ser a fase intermediária entre a infância e a fase adulta; por ser mais objetivo, o critério 

etário se torna, com o passar do tempo, a própria definição de adolescência, embora 

mantenhamos as características originais a respeito da noção: os adolescentes são aqueles 

que estão vulneráveis.  

Foi necessário, portanto, estabelecer o que significava a vulnerabilidade ou as 

manifestações que classificavam uma pessoa como vulnerável. Para entender o que era o 

vulnerável, a Psicologia precisava saber identificar as manifestações desse tipo. Era 
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preciso contar (1º motor) os vulneráveis e mostrar que essa classe correspondia à mesma 

classe ou a algo próximo do que manifestavam em geral as pessoas de uma determinada 

faixa etária. 

Precisavam ainda entender o que seriam as diferentes manifestações de 

vulnerabilidade entre essas pessoas. Esse foi o movimento que pudemos ver no banco de 

dados da PsycINFO. O conceito de vulnerabilidade era importado das Ciências médicas, 

mas ainda era impreciso quando se associava à adolescência, pois como alguns sinais 

pareciam indicar maior vulnerabilidade em alguns adolescentes do que em outros, era 

preciso quantificar (2º motor) a vulnerabilidade dos adolescentes. 

Quantificar, porém, não é um motor que funciona isoladamente. Quando 

quantificamos, criamos instrumentos para afirmar o que é o comportamento médio, o que 

é o excesso e o que é a falta do comportamento. Age, portanto, um outro motor: a criação 

de normas (3º motor). A partir do momento em que identificamos a quantidade de 

vulnerabilidade, podemos mensurar o que é uma pessoa “normal” ou uma pessoa “fora 

de situação de vulnerabilidade”. Aqueles que apresentavam certos comportamentos eram 

considerados vulneráveis ao desenvolvimento de depressão, da esquizofrenia ou do 

estresse; e quanto mais o indivíduo apresentava esses comportamentos, mais vulnerável 

era considerado. 

O estabelecimento de normas leva a uma consequente medicalização. Afinal, 

quem não é incluído na normalidade deve buscar a ajuda de um profissional que o possa 

a adequar a ela. O adolescente vulnerável com comportamentos que desviam do que é 

considerável saudável, deve buscar um profissional para avaliar sua condição e propor 

tratamentos. Ele deve ser medicalizado (5º motor) e normalizado (8º motor). 

Assim, procura-se pelas razões que despertariam mais as condições de 

vulnerabilidade. Existiriam condições biológicas, tais como taxas hormonais e distúrbios 

neurológicos que tornam um adolescente mais vulnerável (biologizar, 6º motor)? E se 

existissem, elas são características fundamentais dos indivíduos (genetizar, 7º motor) ou 

são acidentes dependentes da genética? O estudo da adolescência vulnerável, porém, não 

se aprofundou nessas questões. 

Mais explorado, neste sentido, foi o motor da correlação (4º motor). A pesquisa 

considera que existiam mais manifestações dos “sintomas” de vulnerabilidades em certas 

condições do que em outras. Ambientes familiares desestruturados e situações de 

abandono e de pobreza pareciam estar correlacionados com um maior aparecimento das 

manifestações de vulnerabilidade. 
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O adolescente, antes vulnerável em toda sua extensão, passou a ser repensado após 

a percepção de que nem todos os adolescentes apresentam os mesmos “sintomas de 

vulnerabilidade”. Assim, a conceituação de adolescente como vulnerável começou a 

migrar para uma nova condição, completamente distinta: o adolescente poderia ou não 

ser vulnerável e isso dependia das suas condições de vida, como contexto familiar e 

social. A vulnerabilidade deixou de ser simplesmente uma condição própria da 

adolescência. 

Nesse momento, a noção de adolescente já havia se metamorfoseado em um novo 

conceito e a vulnerabilidade havia passado a ser somente um dos seus possíveis atributos. 

Aquilo que, antes, participava de sua definição, passou a ser compreendida como uma 

possível associação. Assim, a definição virou tese e, nesse formato, poderia ser 

contestada. 

Existiriam, então, os adolescentes vulneráveis e aqueles que não o são. Os motores 

de descobertas inventaram classificações as quais, em relação com os classificados, 

formavam uma nova classe: o adolescente vulnerável, o tipo que separa um grupo 

específico dentro da classe “adolescente”. Essa transformação é acompanhada por uma 

crescente burocratização (9º motor) da classificação. O estudo das condições de 

vulnerabilidade se consolidou de tal forma que os classificados são alvos de políticas 

públicas e sua conceituação serve de base para a concepção de novas instituições. 

A classe adolescente vulnerável é, no contexto em que vivemos, um conceito 

organizador. Existe toda uma estrutura de pessoas, pesquisas, organizações e políticas 

dependentes desse conceito para atuarem. Inventou-se o adolescente vulnerável e sua 

existência é manifesta nos efeitos de realidade que advém de sua conceituação. No 

entanto, não podemos perder de vista a existência dessas pessoas cujo os modos de 

existência pretendemos demarcar, independentemente de nossos esforços em classificá-

los. Não existe a classe “adolescência vulnerável”, mas existem os seus efeitos de 

realidade e esses carregam consequências desejadas e indesejadas. 

Tais arbitrariedades têm, por um lado, a força de legitimar segmentações e, por 

outro lado, o poder de dar movimento ao mundo. As classes tornam objetivas as decisões: 

“esses que identifico objetivamente são vulneráveis, devemos cuidar deles”. Existe um 

poder repressivo e agressivo em tudo que é atravessado pelas palavras, mas elas também 

têm um poder transformador e positivo. Classificamos porque queremos cuidar, mesmo 

que isso implique algumas arbitrariedades. Como Hacking (2007) argumenta, o 

imperativo de tentar entender e intervir é criar formulações arbitrárias e limitadoras, sendo 
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impossível fugir desse movimento. Contudo, devemos manter os nossos olhos abertos, 

pois as classificações podem emergir de tal forma a sobrepujar a realidade e imperar sobre 

elas. Devemos manter um posicionamento crítico, observando a diferença entre a 

realidade e o nome dado a ela e estando sempre preparados para perceber a arbitrariedade 

de tais relações. 

Em síntese, buscamos compreender como foi dada a partida nesses motores, 

considerando a construção social dos fatos e as produções científicas como dispositivos 

legitimadores de classificações e, por conseguinte, de tipos de pessoas. Concluímos que 

as produções que afirmam ter compromissos sociais de não estigmatização em seus 

discursos são as mesmas que, ao tomar como objetos determinados grupos sociais, 

reafirmam a produção de classificações muitas vezes responsáveis por reiterar a condição 

de vulnerabilidade que dizem buscar enfrentar. Assim, toda tentativa de classificar 

movimenta esta complexa matriz que modifica e inventa pessoas. 
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APÊNDICE 3 

 

Nº Ano Título do artigo/ Considerações 
Subárea da 

Psicologia 

  

Políticas Públicas para 

Adolescentes em 

Vulnerabilidade Social: 

Abrigo e Provisoriedade 

Trata da noção de 

vulnerabilidade social, sendo 

assim contextual. 

Não conceitua o que entende por 

vulnerabilidade. 

Psicologia 

Social 

  

Vulnerabilidade de 

adolescentes 

afrodescencentes e brancos 

em relação ao HIV/Aids 

Conceitua (brevemente) 

vulnerabilidade a partir dos 

estudos sobre HIV, associando-o 

à noção de risco/comportamento 

de risco. 

Psicologia    

Social 

17 2010 

Relação entre Percepção e 

Comportamento de Risco e 

Níveis de Habilidades 

Cognitivas em um Grupo 

de Adolescentes em 

Situação de 

Vulnerabilidade Social 

Não conceitua vulnerabilidade. 

Vulnerabilidade está ligada ao 

contexto no qual o adolescente 

está inserido, estreitamente 

relacionada aos comportamentos 

de risco. 

Avaliação 

Psicológica 

  

Criminalidade juvenil: a 

vulnerabilidade dos 

adolescentes 

Não conceitua vulnerabilidade. 

Relaciona a prática de atos 

infracionais à vulnerabilidade 

social. 

Vulnerabilidade social é 

associada ao contexto no qual os 

adolescentes estão inseridos, que 

por sua vez são repletos de 

situações de risco. 

Psicologia 

Social 

  

Estresse, resiliência e 

vulnerabilidade: 

comparando famílias com 

filhos adolescentes na 

escola 

A vulnerabilidade é tratada 

como uma condição de 

existência e não foi conceituada 

pelo autor. 

Psicologia 

Clínica 

  

Família e abuso sexual na 

perspectiva de 

adolescentes em situação 

de vulnerabilidade social 

A vulnerabilidade social está 

associada ao contexto no qual as 

adolescentes estão inseridas e foi 

definida (brevemente) como: 

“ausência de saneamento básico, 

rede elétrica, possuir altos 

índices de desemprego e 

trabalho informal entre seus 

moradores, além de violência 

Psicologia 

Social 
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doméstica e comunitária, uso e 

tráfico de drogas e alcoolismo”. 

  

Relações Amorosas, 

Comportamento Sexual e 

Vulnerabilidade de 

Adolescentes 

Afrodescendentes e 

Brancos em Relação ao 

HIV/aids 

Vulnerabilidade ligada ao 

comportamento ariscado e ao 

contexto no qual os adolescentes 

estão inseridos. Além disso, a 

vulnerabilidade está relacionada 

ao conhecimento que os 

adolescentes têm a respeito da 

epidemia. 

Não conceituam o que entendem 

por vulnerabilidade. 

Psicologia 

Social 

  

Bem-estar Subjetivo em 

Crianças e Adolescentes 

em Situação de 

Vulnerabilidade Social 

Não conceituam vulnerabilidade. 

A vulnerabilidade está associada 

ao contexto. 

Psicologia 

Clínica; 

Psicanálise. 

  

Repercussões da Gravidez 

em Adolescentes de 10 a 

14 Anos em Contexto de 

Vulnerabilidade Social 

Vulnerabilidade social é 

entendida como “baixa 

escolarização, relações 

familiares violentas ou 

conflituosas, ausência ou 

insuficiência de recursos 

financeiros e serviços de saúde, 

além de poucas perspectivas 

profissionais e de futuro, 

constituem-se, portanto, 

enquanto fatores individuais, 

coletivos e contextuais” (p.597). 

Assim, a vulnerabilidade está 

relacionada ao contexto no qual 

estão inseridas as adolescentes. 

Psicologia 

Clínica 

  

Vulnerabilidade e 

Autonomia na Pesquisa 

com Adolescentes 

Privados de Liberdade 

As autoras tiveram a 

preocupação de definir 

vulnerabilidade de relacionando 

com seus sujeitos de pesquisa, os 

adolescentes privados de 

liberdade. Assim, a partir de uma 

reflexão crítica acerca dessa 

noção construíram suas 

considerações sobre a 

participação desses adolescentes 

em pesquisas. 

(Copiei do quadro anterior) 

Psicologia 

Jurídica, 

Psicologia da 

Saúde e 

Psicologia 

Clínica. 

  
Intervenção na condição de 

vulnerabilidade social: um 

Definem vulnerabilidade como 

“posição de desvantagem frente 

Psicologia 

Social 
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estudo sobre a produção de 

sentidos com adolescentes 

do programa do trabalho 

educativo 

ao acesso às condições de 

promoção e garantia dos direitos 

de cidadania”, em consonância 

com a noção de risco. 

Esse artigo deve ser usado como 

referência da conceituação de 

vulnerabilidade, aborda várias 

dimensões, não apenas os 

aspectos socioeconômicos como 

os demais. 

  

Eventos estressores em 

crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade 

social de Porto Alegre 

Não conceituam vulnerabilidade, 

entendida como uma condição 

da vida desses adolescentes, 

ligada ao contexto. 

Vulnerabilidade social por 

estarem em “situação que 

demanda proteção especial e por 

terem vivenciado rupturas de 

laços familiares e eventos 

adversos antes do período de 

institucionalização” (p. 457). 

Mesma autora 

de outro 

artigo, o 

“Bem-estar 

subjetivo em 

crianças...” 

 

Psicologia 

Clínica; 

Psicanálise. 
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GLOSSÁRIO 

 

Palavra: É uma unidade indivisível da linguagem 

Expressão: Um conjunto de palavras que reunidas substituem o uso de uma possível 

palavra (essa possível palavra não precisa existir). 

Termo: palavra ou expressão que aparece nos usos das proposições em relação de 

referência (ou intenção de referência) com objetos ou coleções de objetos abstratos ou do 

mundo. 

Predicado: característica que se atribui a um termo. 

Proposição: uma afirmação de uma propriedade de um termo. (Termo e proposição 

emergem juntos: o predicado fala sobre o termo e o termo só existe no contexto de uma 

proposição) 

Significado (do termo): a relação de referência de um termo.  

Classe: objeto abstrato que, no entendimento realista (filosofia), mantém (ou intenciona 

manter) relações de similaridade com objetos do mundo. Classes são conjuntos 

extensionalmente definidos: dada um predicado p, a classe P é o conjunto de todos os 

objetos existentes que satisfazem a propriedade p. 

Tipo: classe dentro de classe. Separação de objetos dentro de uma classe. (Por exemplo, 

tipo vulnerável é uma classe interna à classe humano) 

Conceito: Classe que apresenta, em uma ou diversas áreas do conhecimento, diversos 

predicados conhecidos e estáveis (mesmo considerando que existam uma variedade de 

abordagens conflitantes a respeito dessas predicações, os conceitos são estáveis pelo 

menos no contexto local de cada abordagem teórica). 

Noção: Conceito ou classe na qual os predicados não são ainda suficientemente estáveis 

e não existe uma sistematização padrão de suas predicações. Nesse entendimento um 

conceito é uma noção, mas uma noção não é necessariamente uma classe. 
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