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CURTO-CIRCUITO SIMBÓLICO NA ADOLESCÊNCIA: O REAL DA ANGÚSTIA
IANA DE FÁTIMA BENIGNO
RESUMO:
Este estudo objetivou suscitar reflexões acerca dos processos de mudança corporal e psíquica
na adolescência e suas relações com a passagem ao ato. Para tanto, investigou, entre os
adolescentes de uma escola pública do Distrito Federal, os significados e sentidos atribuídos
às violências vividas e exercidas na/pela escola, por meio de grupo focal. Partiu-se das
construções teóricas da Psicanálise, as quais afirmam que o recurso ao ato se dá em resposta
ao desamparo e à fragilidade narcísica, próprias da condição adolescente. Os contextos
familiar e social nos quais as subjetividades se constituem na atualidade têm aumentado a
condição de desamparo narcísico dos jovens, acentuando sua angústia e fomentando o recurso
ao ato. Pôde-se verificar que a instituição escolar muito tem a ver com essa problemática, pois
ela tem o dever de educar crianças e adolescentes e servir como modelo, juntamente com as
figuras parentais, dos ideais do mundo adulto. E, ainda, constatou-se que a escuta clínica e o
espaço de fala do grupo tornou possível aos jovens participantes significativas
ressignificações nas concepções sobre violência, assim como a compreensão acerca do porquê
da violência como recurso. Diante disso, pode-se afirmar que a fala, quando direcionada a um
Outro que se coloca no lugar daquele que escuta, acolhe e suporta o lugar da castração,
produz efeitos na economia psíquica dos adolescentes e possibilita maior riqueza nos
processos simbólicos, diminuindo a necessidade do recurso ao ato para o escoamento da
tensão pulsional.
Palavras-chave: adolescência, violência, psicanálise, passagem ao ato, escola.
INTRODUÇÃO
A violência tornou-se um assunto demasiadamente abordado pelos pesquisadores e por
toda a sociedade, em seus diversos aspectos. Uma vastidão de estudos a respeito tem se
apresentado, tal é o interesse acadêmico e cultural da sociedade brasileira que se vê às voltas
com essa problemática social.
Os atos violentos roubam a cena na mídia e os jovens estão na maior parte desse
espetáculo atuando como protagonistas. Nesse sentido, a violência na adolescência, mais
precisamente as passagens ao ato, se mostra também como uma grande questão social,
suscitando reflexões acerca dos processos de mudança corporal e psíquica na adolescência.
Para a psicanálise, o conceito de adolescência está para além das transformações
físicas vividas na passagem da infância à vida adulta. Segundo Savietto e Cardoso (2006), em
psicanálise a tônica recai nas repercussões psíquicas geradas pela chegada do sujeito a essa
etapa de sua vida, pois as relações com o novo corpo precisam ser simbolizadas, assim como
um remanejamento dos referenciais identificatórios é proposto. A adolescência representa,
então, um momento de fragilidade egóica e de desamparo.
O adolescente é invadido por uma pulsionalidade a qual não consegue representar
psiquicamente, por se encontrar em um momento de fragilidade narcísica, e tem no recurso ao
ato uma saída para sua angústia (MARTY, 2010). O fenômeno da passagem ao ato também é
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entendido por Savietto e Cardoso (2006) como uma forma de reação frente ao estado de
desamparo adolescente, onde uma pulsionalidade exagerada rompe as fronteiras psíquicas de
representação, ameaçando a integridade egóica.
Se o recurso ao ato se dá em resposta ao desamparo e à fragilidade narcísica, próprias
da condição adolescente, é preciso analisar o contexto sócio-cultural no qual o adolescente se
insere, pois é notório que nos dias atuais as formas de violência na adolescência se mostram
bem mais preocupantes que outrora. Seria coerente afirmar que o contexto em que as
subjetividades se constituem, na atualidade, tem aumentado a condição de desamparo
narcísico dos jovens, acentuando sua angústia e fomentando o recurso ao ato.
Como parte da conjuntura social, é intrigante pensar como a cultura se modifica e
passa a modificar as demandas clínicas do campo psicológico e social. Encontramo-nos em
um momento histórico, onde as demandas oriundas do sofrimento psíquico nas instituições
tradicionais, como família e escola, demandam uma análise do lugar do interdito e da filiação,
uma vez que são essas as instituições onde se humaniza o “animal humano”.
A escola ocupa lugar privilegiado nessa discussão, uma vez que é legitimo seu papel
de educadora, embora, historicamente, tenham sido várias as vertentes do “educar” e
atualmente se interrogue sobre o seu lugar e a sua função educativa na sociedade. Paulo e
Almeida (2006) asseveram, em resposta aos questionamentos sobre o papel da educação e do
educador, a posição de que é da escola o dever de disponibilizar suporte ao transmitir às
novas gerações, “a tradição simbólica que funda, de uma vez só, o sujeito e a cultura”
(PAULO; ALMEIDA, 2006, p.7 apud ALMEIDA, 1999, p. 71).
É nesse contexto que surge o interesse em compreender a violência no recorte
adolescente, partindo do entendimento de como a psicanálise compreende a relação entre
adolescência e violência. Sendo assim, a passagem ao ato, no adolescente, e a violência que se
objetiva investigar, neste trabalho, são fenômenos específicos que comparecem na clínica e
também de maneira deslocada no contexto da cena social e escolar.
As teorias em psicologia não têm conseguido explicar satisfatoriamente as relações
entre violência e adolescência, pois o discurso desenvolvimentista, que desfavorece a
psicodinâmica do sujeito e os atravessamentos da relação aluno-escola, não atenta para a
complexidade das formas de subjetivação atuais, seus processos de simbolização e de
inserção cultural.
É notável a forma que as “novas” manifestações psicopatológicas podem ser
observadas entre os adolescentes da atualidade, que expressam seu sofrimento
privilegiadamente por meio do registro do ato, da convocação do corpo, o que supõe
precariedade dos mecanismos de simbolização (SAVIETTO, 2007, p. 439).

A psicanálise e sua leitura da constituição do sujeito sempre buscou na causalidade
psíquica e na cultura a compreensão clínica dos eventos psíquicos os quais se propôs a
explicar, de modo que essa forma de pesquisa pode contribuir para as construções teóricometodológicas da psicologia e propiciar diferentes modos de entender o fenômeno.
A questão que se impõe como relevante neste estudo considera a passagem ao ato,
compreendida na psicodinâmica adolescente, como uma resposta a uma ameaça egóica. Ela se
pauta na idéia de que o processo de simbolização inerente a essa problemática mostra-se cada
vez mais prejudicado na conjuntura atual, onde os fenômenos das passagens ao ato alcançam
destaque. Estudos recentes concluem que:
A fraqueza do poder e da ordem simbólica com a conseqüente privação de
possibilidades de mediação, assim como a precariedade, a instabilidade, a
vulnerabilidade, a incerteza e a insegurança inerentes ao atual mundo ocidental,
parecem contribuir para a intensificação e a manutenção da revivência de desamparo
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na adolescência, assim contribuindo para o incremento do recurso às passagens ao
ato (SAVIETTO, CARDOSO, 2006, p. 39).

Tais discussões são amplas em seu alcance teórico e fazem parte de várias pesquisas
em psicologia e psicanálise. Uma dessas pesquisas, em particular, que visava trabalhar com
professores que lidavam com a violência de adolescentes, no contexto escolar, nos acolheu
como bolsista de IC/CNPq, e daí surgiu o interesse de compreender melhor a relação entre
adolescência, passagem ao ato e violência.
Sendo assim, este trabalho está inserido em um projeto de pesquisa coordenado pela
professora doutora Sandra Francesca Conte de Almeida, intitulado “Estratégias de prevenção
e de enfrentamento das violências na escola: ressignificação de concepções e de práticas
educativas de professores por meio de um programa de formação continuada de
desenvolvimento pessoal e profissional docente”.
No interior desse Projeto, o presente trabalho de conclusão de curso objetivou
investigar, entre os adolescentes de uma escola pública do Distrito Federal, os significados e
sentidos atribuídos às violências vividas e exercidas na/pela escola. E, para tanto, fez-se
necessário: a) compreender a passagem ao ato a partir de situações vivenciadas na escola; b)
investigar o significado e sentido atribuído pelos adolescentes ao fenômeno da violência; c)
apreender como os adolescentes significam o espaço escolar.
ADOLESCÊNCIA, SOCIEDADE E ESCOLA
A adolescência se tornou uma fase da vida humana que cada vez mais tem se
alongado, pois as pessoas parecem querer viver intensamente e parecer mais jovem e
inconsequente. A máxima de viver fora dos limites e de curtir demasiadamente a vida, atitude
em resposta às exacerbadas proibições do século passado, rege a vida geral dessa época
nomeada como pós-moderna.
Contudo, não foi sempre assim, pois as conceituações sobre adolescência são filhas da
modernidade, já que até o século XVIII não havia, conceitualmente, diferença entre a infância
e a adolescência. A entrada desta no discurso social como uma fase diferente da infância se
deu no final do século XIX. Nas sociedades pré-modernas, bem como naquelas denominadas
“primitivas”, existiam ritos de passagem objetivando-se a integração ao mundo adulto e,
também, a demarcação de um outro lugar social para o sujeito (PAULO; ALMEIDA, 2006).
Conclui-se, então, que a modernidade introduziu novos dispositivos simbólicos na
compreensão da adolescência, ao mesmo tempo em que torna a transição para a idade adulta
problemática, uma vez que observa-se uma degradação desses dispositivos, uma certa falência
por parte do que seria chamado o lugar do adulto, ou seja, sua função de iniciar e de
apresentar a criança ao mundo e de oferecer-lhe exemplos de transição para a vida adulta, fato
que acentua a angústia e o desamparo adolescente, se levado em consideração o drama
psíquico por ele enfrentado.
O sujeito só pode se constituir a partir da imago parental, necessitando desse ideal para
em seguida dele separar-se. Adolescência é o momento que o sujeito questiona a lei do pai, o
saber absoluto dos pais da infância, num movimento cambiante de separação. Ser adolescente
consiste numa tentativa de elaboração da castração, ou seja, desligar-se dos pais, do corpo
infantil e ressignificar as mudanças corporais do novo corpo capaz da relação sexual. A
reedição do Édipo revela o engano na promessa do pai em relação à renuncia provisória do
gozo, assim como seu caráter absoluto, já que o gozo sexual é sempre parcial. Logo, para que
haja transmissão da Lei, ou seja, da cultura e dos ideais da civilização, é necessário àquele que
a transmite ocupar o lugar da renúncia, assumir a castração, servindo de modelo (pelo menos
provisório) para o adolescente (PAULO; ALMEIDA, 2006).
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Cardoso (2008) explica que a qualidade da passagem pela adolescência, resultando no
acesso do sujeito à condição de adulto, depende em grande parte da possibilidade que as
figuras parentais apresentam em lidar com o eco sofrido em suas vidas psíquicas advindo das
transformações enfrentadas pelos filhos, que remontam à cena da própria adolescência das
figuras parentais, assim como também apresentam-se como o real do envelhecimento. Essa
dificuldade por si só já se faz complexa, porém se exacerba quando os ideais narcísicos dos
pais são atravessados pelo desejo da manutenção de uma juventude eterna, colocando em
risco a condição necessária do reconhecimento de uma diferença geracional e denotando a
recusa da função parental.
Sobre essa questão, Kehl (2008) afirma que aqueles que deveriam ser os adultos,
aqueles que deveriam ocupar esse lugar e essa função, servindo como modelo para os
adolescentes, na verdade sustentam como ideais para si próprios as figuras “teens”,
perseguindo a adolescência como um ideal de eu.
Tendo em vista que o lugar do adulto não é o idealizado e sim o lugar do adolescente,
quanto mais caricato é esse lugar, mais desejado ele tem sido pelos adolescentes, o que
significa dizer que as figuras populares da cultura, que fazem referência ao gozo sem
medidas, sem bordas, que ostentam o “tudo posso”, “o corpo sem limites”, são os referenciais
para os adolescentes tanto quanto para seus pais.
Em contrapartida, a escola se desdobra, tentando desempenhar a função de
transmissão da cultura, porém encontra-se impregnada pelo discurso hegemônico-social
neoliberal e acaba demitindo-se parcialmente de sua função educativa. O foco não é mais o
educar e sim o instruir, o que significa dizer que os valores morais que fundavam e fundaram
o espaço escolar cedem lugar a novos valores, os de mercado.
Andrade (1999) defende que o sentido da existência da escola, enquanto instituição
formativa, é cooperar para o aprendizado de normas e valores sociais imprescindíveis ao
convívio e à solução pacifica de conflitos, ou seja, a constituição da moral nas novas gerações
e garantir, para elas, certa propriedade dos conhecimentos das ciências, arte e cultura.
Andreozzi (2005) corrobora esse pensamento, acrescentando que a educação sempre serviu
como instrumento de manutenção da sociedade, introduzindo o sujeito na cultura para que a
história continue a se produzir, oferecendo parâmetros de um mundo que antecede o sujeito e
que precisa ser apropriado por ele.
A autora ainda afirma que a educação revela as pretensões da sociedade, da cultura e
da política, deixando clara a crítica quanto à marca da educação no seu comprometimento
com a evolução dos indivíduos e com a idéia de que desenvolver-se é uma concepção linear
de algo que vai em direção do progresso. Andreozzi (2005) tece críticas à pedagogia, à
psicologia e às ciências que caminharam, após as idéias de evolucionismo, em direção ao
ideal neoliberal e organicista, que prega a predominância das capacidades orgânicas em
detrimento das condições psíquicas e sociais que atravessam a constituição do sujeito.
Ser instruído pela escola para o desenvolvimento das capacidades inatas do indivíduo,
objetivando-se com isso que o mesmo encontre um lugar no mercado e que dê provas do quão
adaptado é, tornou-se o objetivo da escola, na opinião da autora. Esse modo de compreender o
desenvolvimento torna homogêneo o humano, generalizando um modelo padrão de homem a
ser conquistado. Ao mesmo tempo em que desmerece os processos próprios da ontogênese, a
“não previsibilidade e não linearidade” (ANDREOZZI, 2005, p. 89), a educação passa a ser
um fenômeno natural, cabendo aos educadores esperar as condições propícias para estimular
as capacidades natas do individuo (ANDREOZZI, 2005).
Pode-se entender dessa crítica que a função social do ato educativo perde sua razão de
ser, fomentando um enfraquecimento dos laços sociais, pois o indivíduo é determinado pelas
condições biológicas. Aos professores e aos pais resta uma desresponsabilização sobre os
destinos do sujeito, pois essas figuras se vêem cada vez menos implicadas nos processos de
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subjetivação de seus filhos e alunos, impregnadas que se encontram pelo discurso do
determinismo biológico.
O discurso social de que o sujeito pode ser qualquer coisa, só necessitando
desenvolver suas capacidades biológicas, enfatiza o determinismo das estruturas anatômicas
cerebrais e insere o adolescente num engodo, pois a falta e o luto são as condições com as
quais ele terá de lidar, a despeito da cultura defender a completude como condição possível.
Cardoso (2008) acentua que a crise da adolescência tem relações com as exigências
conferidas pela cultura, a qual desempenha papel crucial nessa passagem traumática: “cada
geração de adolescente encontra dificuldades que se situam, em última instância, do lado da
realidade humana e social” (p.71). O mal-estar que atravessa as subjetividades pauta-se na
dificuldade em lidar com a falta constituinte e fundante do humano, com a castração, com os
limites, de uma forma geral, com a decadência da função paterna em impor limites ao gozo
psíquico, situação que se reflete na cultura.
Sendo assim, o lugar de filiação simbólica encontra-se em xeque, dificultando o
processo de passagem da infância para a idade adulta. Pais e professores, que deveriam
sustentar simbolicamente a transmissão de ideais e valores culturais, não conseguem ocupar o
lugar de sujeito castrado, não sabendo lidar com a própria castração. Falham, assim, em sua
função filiatória, abandonando os adolescentes, deixando-os desamparados e sem referência.
Birman (2003), ao falar do mal-estar que assola a atualidade, se refere às passagens ao
ato como formas de violência inerentes às subjetividades pobres de simbolização. Se, com
Marty (2010), se compreende esse fenômeno como resposta de um psiquismo instável face ao
desamparo que o processo adolescente propicia, tem-se a hipótese complementar de que o
funcionamento social fomenta formas de violência na adolescência.
VIOLÊNCIA
Ainda que seja um fenômeno muito estudado, o conceito de violência está longe de ser
compreendido com unanimidade entre os pesquisadores e teóricos atuais, tendo em vista a
dificuldade epistemológica no estabelecimento conceitual do fenômeno. Pretende-se, neste
ítem, esboçar uma discussão a respeito das construções teóricas de alguns autores sobre
violência, sem contudo esgotar o tema ou reduzi-lo a um ou outro fator determinante.
Para Costa (2003), a violência “é um fato da cultura e só existe em relação a uma lei”
(p. 126). O autor aponta duas formas usuais de se entender à violência, quais sejam: “coerção
ou intimidação pela força de alguém em situação de inferioridade física ou constrangimento
moral” e “ruptura de um contrato ou de uma de suas cláusulas, por alguém que os conhece,
mas que deliberadamente a infringe, abusando da força que detém” (p.120). Costa (2003)
postula que o que torna a experiência violenta não é a quantidade, nem sequer a repetição do
montante de excitações pulsionais, as quais ultrapassam a capacidade psíquica, e sim o
significado ou a representação associada como causa.
Explica, ainda, que a segunda concepção clarifica melhor o conceito, já que para ele
violência é abuso de força, abuso de poder. Inferindo-se que haja a utilização arbitrária e
gratuita da força por parte do mais fraco, então a representação induz a violência e segue
abusiva, portando em si a patente do arbítrio e da gratuidade. Esta representação emite a
relação entre a lei, seu intérprete e o sujeito violentado (COSTA, 2003).
Violência constitucional fica, nesse contexto, desconstruída, uma vez que aqui o
homem só existe a partir da internalização da cultura e inserção na linguagem e no trabalho e
não como um ser de natureza coagido pela cultura.
Um viés mais político, introduzido por Hannah Arendt (2003), se distancia dessa
compreensão. A autora compreende a violência como oposta ao poder, estando os dois em
pólos extremos e diferentes entre si. Ela afirma que onde há exarcebação de poder não há
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violência e onde há exacerbação de violência não há poder, mas complementa: “ademais,
nada, conforme veremos, é mais comum do que a combinação da violência com o poder”
(p.29).
De modo que a violência é de natureza instrumental, precisa de uma justificativa, já o
poder harmoniza-se à idéia da habilidade humana de consenso e representação, ele é
legitimado socialmente por um grupo unido. Sendo este um poder político, definindo e
definido-se por um Estado de Direito (SOUZA, 2005).
A partir dessa compreensão, é possível estabelecer a assertiva segundo a qual o
enfraquecimento do poder fomenta o surgimento da violência, já que o poder trata aqui de
uma lei referida ao laço social, assim como à ordem de um simbolismo.
Aprofundando mais na temática proposta, Birman (2009) explana a respeito do fato de
a violência ser própria ao ser humano, revelando-se ao e no social. Mesmo havendo
diversidade nas suas formas de expressão, devido a certa causalidade cultural, ela vai
imbricar-se como ponto de ajuste relacional entre as subjetividades. A despeito da idéia de
globalidade compreendê-la pelo ponto de vista naturalista, do qual se pautam as
neurociências, seria reduzi-la exacerbadamente e fazer calar os níveis cabíveis de análise
inerentes a este continuum multifatorial, que são as relações de violência, aqui referenciada
como a própria violência.
O autor indica a violência como conseqüência da desmesura, sendo o poder postulado
como uma maneira de dominação da violência originária, esta ultima, “anterior à cultura”,
intrincada à agressividade própria ao humano e fundadora da lei. “Depreende-se disso então
como outra violência foi capaz de impor um limite à violência real” (BIRMAN, 2009, p. 67).
Citando Freud, em Totem e tabu, o autor exemplifica, com o assassinato do pai primordial, o
estabelecimento da lei simbólica por meio de outra violência, a originária. Birman (2009)
reforça as construções freudianas que dizem respeito às conquistas civilizatórias herdadas,
pautadas nas proibições derivadas do assassinato do pai.
Assim, para o autor, há dois modos de violência, sendo uma a fundadora da Lei
pautada na força que barra de maneira visível a outra força, esta última originária, trabalhando
como facilitadora da constituição, da história e dos laços sociais da temporalidade, a qual
organiza as subjetividades. Já na segunda haveria falha no contraponto do poder em relação à
violência originária, desencadeando o domínio e propagação da mesma por todo campo.
Nessa conjuntura, podem-se inferir dois dados: violência simbólica, legitimada pelo poder, e
violência real, tornando possível o estabelecimento dos laços sociais. Por fim, depreende-se,
então, que a violência simbólica possibilita a emergência do sujeito.
Em se tratando de Freud (1932) e suas contribuições à intersecção psicanálise e
sociologia, fica clara a linha de pensamento, num primeiro momento teórico, compreendendo
que o discurso científico racional autoriza uma redução ou anulação de atuações violentas,
afirmando ser a racionalidade uma forma de controle da violência. Não obstante, Freud
percebeu que o Ocidente, por exemplo, mesmo apropriado fortemente do discurso
cientifico/tecnológico, também foi palco de exacerbada violência, observação que o leva a um
segundo momento teórico desta construção, onde lê que a racionalidade se relaciona com a
violência de maneira distinta da idéia anterior (BIRMAN, 2009).
A clássica resposta freudiana a Einstein, em 1932, a respeito da guerra, imputa à
pulsão de morte a tendência da humanidade à violência. Freud indica que a pulsão age
psiquicamente em cada ser humano objetivando a não vida, o seu estado original inanimado,
inorgânico. Essa ação exige satisfação, fazendo-se destruidora, caso o sujeito não encontre
objetos adequados. Para Freud, os desdobramentos civilizatórios estabelecem marcas e
mudanças psíquicas, as quais fomentam as restrições pulsionais.
Partindo das contribuições citadas até aqui, pode-se conceber que a Lei, compreendida
como uma entidade simbólica responsável pelo estabelecimento e manutenção dos laços
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sociais, encontra-se no cerne das questões entre poder e violência. Assim como os processos
psíquicos relacionados à economia das pulsões são intrincados às formas culturais de escolha
de objeto e, por conseguinte, refletem as configurações do que, em psicanálise, entende-se por
interdito fundador da subjetividade.
Marty (2010), ao abordar a violência, considera algumas elaborações conceituais,
utilizando várias definições de violência, sendo que as psicodinâmicas a compreendem como
uma dificuldade identificatória primária narcísica, interessando ao sujeito e sua conservação.
Percorrendo o viés biológico, onde a violência se vincula às formas de sobrevivência
constituindo um dos aspectos fundamentais do dinamismo vital original, por fim, chega ao
conceito mais utilizado socialmente, que é a “violência como exercício da força a despeito de
alguém ou de algo, o que conduz à idéia de submeter alguém pela força, mas também de abrir
caminho à força” (MARTY, 2010, p.45).
A compreensão do autor, após as leituras propostas em seu trabalho, é a de que “a
violência seria uma forma de expressão da angústia, sendo o ato seu tratamento” (MARTY,
2010, p.45). Apreendendo a violência como parte da energia pulsional, ele teoriza que, por
vezes, ela coloca-se a serviço do desligamento pulsional, assim inclinando-se à destrutividade
referida à pulsão de morte e desvinculada da libido erótica. A violência aqui é conceituada
como uma das respostas à angústia, ou seja, uma forma de reagir ao traumatismo, originado
tanto internamente, quanto externamente, o qual fomenta certo afluxo indomável de
excitações.
A VIOLÊNCIA DA ADOLESCÊNCIA E A PASSAGEM AO ATO
Intentando transpor a visão e a prática clínica,para abrir vias de reflexão a respeito da
adolescência, Marty (2006) empreende a assertiva de que a adolescência é violenta, visto que
parte das mudanças pubertárias. Nessa fase da constituição humana a exigência psíquica se
remete aos processos de simbolização de um novo corpo capaz da realização sexual e que traz
consigo a possibilidade de atuação das fantasias edipianas, até então em suspenso devido à
latência.
Esse novo corpo, genitalizado, demanda um trabalho psíquico por parte do
adolescente, trabalho de representação, é preciso simbolizar, elaborar e remanejar os objetos
investidos, até então. “O processo de adolescência é antes de tudo um acontecimento
pubertário, é um arrombamento” (MARTY, 2006, p.121). Novas exigências são impostas e os
rearranjos pulsionais se fazem intensos, estando para além da capacidade do aparelho psíquico
mentalizá-las: é por esse motivo que a adolescência é violenta e entendida como um
arrombamento psíquico. A defesa construída na infância para conter o excesso de excitações
(pára-excitações) se rompe e a subjetividade do adolescente é invadida pelo excesso pulsional.
Pode-se perceber com clareza o teor traumático da adolescência. O novo corpo é
experimentado pelo adolescente como uma ameaça externa. Este novo corpo se faz, assim,
persecutório, não sentido como parte de si, e sim com estranheza. Como asseveram Savieto e
Cardoso (2006), o corpo é experienciado como estrangeiro.
violento por essência já que o adolescente é 'vítima' de uma mudança que ele não
pode, em hipótese alguma controlar: a puberdade é acionada de modo programado
geneticamente, ela é totalmente independente do querer, e confronta o adolescente
com uma organização completa de si no plano de sua identidade corporal,
psicológica e sexual” (SAVIETO; CARDOSO, 2006, apud, MARTY, 1997, p. 13).

Os autores prosseguem com a defesa de que há na adolescência um forte abalo
narcísico, logo, o ego apresenta-se fragilizado, pois como é sabido, o “eu” tem uma função de
manutenção do status quo com o objetivo de conservar o ego unificado, porém o que é

13

demandado neste momento é um rearranjo nas dimensões narcísicas, tornando, assim, esse
período problemático do ponto de vista psicodinâmico. Destarte, conforme Marty (2008), o
abalo é imprescindível para que haja um desligamento progressivo das figuras parentais e
posterior investimento em novos referencias identificatórios.
Em resumo, o teor violento da adolescência refere-se à condição passiva na qual o
adolescente sofre as transformações físicas e psíquicas, estas que ele precisa representar,
porém, não dispõe ainda de capacidade psíquica para tanto.
A adolescência trata-se mais de uma luta contra o sentimento de sofrer a ação da
puberdade, de ser tornado passivo, coisificado por ela, o que constituirá um dos
aspectos da fragilidade narcísica ligada ao trabalho da puberdade (MARTY, 2010, p.
47).

Sendo assim, se trata de uma violência interna e pulsional. Como já conceituado
anteriormente, para Marty (2010) a violência é uma resposta à angustia, uma reação a ela,
porém não é a única resposta, a angústia é tratada de maneiras distintas relacionadas às formas
de funcionamento das estruturas. Como na adolescência a estrutura de personalidade ainda
não está definida, encontrando-se sobre bases narcísicas frágeis, a gestão da angústia se daria
pelo recurso do ato.
No caso da adolescência, o recurso ao ato se dá como uma defesa, primitiva, à situação
de desamparo. Este desamparo é definido por Savieto e Cardoso (2006) como “insuficiência
do aparelho psíquico em dar conta do excesso de excitação (pulsional)” (p. 24).
Marty (2010) assevera que o ato tem efeito de modificação da realidade, sendo esta
adaptada às possibilidades psíquicas do sujeito, ao contrário do que ocorre em outros modos
de gestão da angústia, como nos sintomas, por exemplo. Logo, “é um agir que se coloca a
serviço das exigências pulsionais” (MARTY, 2010, p. 47). Sendo assim, o ato transforma
aquilo que na realidade não se adequa às exigências pulsionais.
Marty (2010) explica a descarga motora do ato comparando-a às formas de
escoamento das tensões, angústia, no recém-nascido, o qual ainda não está inserido na
linguagem encontrando-se preso às precárias ou ausentes representações mentais. Aqui, mais
uma vez, se pode inferir com clareza a regressão a um caminho primitivo para a canalização
da angústia, visto que não dispõe de recursos internos para a representação mental, ou seja,
para a elaboração e a ressignificação da angústia por meio da linguagem.
A condição de desamparo, somada à impossibilidade subjetiva do adolescente em lidar
com tal condição, pela linguagem e pela elaboração simbólica, colabora de forma crucial para
que ele passe diretamente do impulso à ação (por isso, chamado curto-circuito), intuindo com
isso o escoamento ou alivio da tensão à qual foi submetido. Projetar para fora de si a violência
pulsional e direcionar sua defesa para um outro, este seria basicamente o mecanismo da
passagem ao ato na adolescência.
A FALA NO LUGAR DO ATO: A ESCUTA CLÍNICA ANALÍTICA COM
ADOLESCENTES
Como uma saída à angústia, propõe-se a fala, não só como catarse, mas também como
circulação simbólica de significantes e sentidos. O espaço da clínica em psicanálise depõe a
respeito dessa forma de intervenção, já que ela oferece ao sujeito alternativas para que ele
invista sua energia psíquica e elabore o conflito pulsional que gera seu sintoma.
No caso particular da adolescência, o problema centra-se na dificuldade mesma de
produzir sintoma. O ato, entendido como um curto-circuito entre o impulso e a ação, se
intensifica na ausência de suporte psíquico para a instalação do conflito. O “trabalho com a
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palavra e, mais especificamente, com uma fala endereçada abre uma nova via de intervenção
e de investigação” (COUTINHO; ROCHA, 2007, p.73).
Neste sentido, a intervenção na adolescência pauta-se primeiramente em oferecer ao
jovem suporte para que seu discurso possa se deslocar, propiciando a criação do conflito
psíquico, antes do ato que precocemente tenta solucioná-lo, para que, por meio da fala, ele
possa ser significado.
Gutierra (2002) entende a passagem ao ato como uma busca de compreensão, de
sentido buscado pelos jovens, que eles não conseguem dizer, colocar em palavras. Para a
autora, “na transferência, a restituição daqueles significantes que possam constituir uma
identificação simbólica é uma forma de devolver ao adolescente sua posição discursiva”
(GUTIERRA, 2002 apud BECKER, 1997, p.111). Assim, a relação transferencial clínica com
adolescentes pode tornar possível a compreensão buscada por eles e possibilitar a fala no
lugar do ato.
Problematizando sobre os impasses clínicos com jovens, a autora coloca a seguinte
questão: “Como manejar esta situação transferencial que se coloca não apenas na análise, mas
em todos os laços sociais estabelecidos pelo adolescente com os representantes do mundo
adulto?” (GUTIERRA, 2002, p. 7). O fenômeno da transferência, na adolescência, afirma a
autora, carrega algumas particularidades. Ela defende que contrariando o lugar de mais um
adulto que desconhece o lugar do adolescente, é interessante que o analista não responda ao
adolescente sobre seu sintoma, mas silencie, juntamente com o adolescente, permitindo que o
mesmo fale de si, deixando à escolha do adolescente o estabelecimento ou não da relação com
o analista.
Sendo assim, entende-se com a autora que o analista não deve ocupar o lugar de
mestre que tudo sabe ou de saber-todo, mas “a posição do analista enquanto "amigo", não de
forma especular, mas aquele que acompanha, acolhe o adolescente, contribuindo para que ele
possa simbolizar o que lhe ocorre” (GUTIERRA, 2002, p. 7). Ou seja, daquele que duvida
juntamente com o adolescente, daquele que cala e ocupa no campo da retificação subjetiva,
propiciada pelo espaço clínico, o lugar da falta, ao mesmo tempo que indica as possibilidades
de nomeação da angústia, tratando de oscilar a posição de saber.
Coutinho e Rocha (2007) concordam com essa direção no manejo da transferência
quando afiançam que essa objetiva tornar possível o desdobramento e as respostas do próprio
jovem, caminhando por um saber participativo, construído ao longo do trabalho. O grupo se
torna um lugar favorável para alcançar esse objetivo, tendo em vista que facilita a procura dos
jovens por uma nova inscrição social, designando espaços de fala singulares e bases
identificatórias que, apesar de transitórias, são cruciais ao estabelecimento de um lugar no
mundo dos adultos, assim como a significação das perdas das identificações infantis.
Por isso, acredita-se que o trabalho com grupos de adolescentes seja adequado para
responder à problemática do ato, pois facilita as relações de alteridade entre os pares ao
mesmo tempo em que atualiza a transferência na pessoa do analista. O adolescente é colocado
ativamente na resolução e na construção dos impasses que o atravessam, contrariando a
passividade que ainda experimenta nas relações parentais e com seu próprio corpo; ele passa a
falar sobre sua angústia, a nomeá-la, em alternativa às atuações violentas de outrora.
Capanema e Vorcaro (2012), em estudos recentes sobre o recurso ao ato, concordam
que referências simbólicas, que auxiliam o jovem a lidar com a angústia das mudanças na
adolescência e com a recusa ao simbólico, operam na reconfiguração deste último, permitindo
àquele que recorre ao ato uma possibilidade de ressignificação.
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MÉTODO
Este estudo utilizou-se da pesquisa qualitativa, tendo-se em vista que objetivou
investigar um fenômeno psíquico e seus atravessamentos sociais. Minayo (1993) explica que
o método considerado bom é aquele que permite uma construção dos dados, ajudando a
pensar a respeito da dinâmica teórica. Para a autora, a metodologia qualitativa focaliza o
espaço social entendido como um universo de significados passíveis de investigação. Ela
explica que o foco também está na linguagem, a qual se faz “matéria-prima” (p. 240) da
abordagem qualitativa.
A pesquisa qualitativa é um caminho para a exploração e apreensão dos significados
que os grupos imputam às questões sociais e humanas (CRESWELL, 2010). Ainda de acordo
com o mesmo autor, na pesquisa qualitativa os dados são construídos no ambiente do
participante e geralmente segue o norteamento de uma lente teórica já a priori. O estilo
indutivo focalizando o significado e a interpretação daquilo que é estudado tem maior peso
nessa forma de pesquisa e é o que mais interessa aos pesquisadores que seguem a linha
qualitativa.
Seguindo esta vertente, empregou-se, para a construção dos dados, o grupo focal. Este
é compreendido como um espaço para discussão com um grupo de sujeitos que estejam em
interação entre si, assim como em relação com o pesquisador. O cuidado para que o grupo não
funcione somente em função das perguntas ou intervenções do pesquisador é importante, já
que a conversação dos participantes entre si objetiva que eles percebam os conteúdos que
possuem em comum, bem como aqueles dos quais divergem e a partir da condução do
pesquisador possam construir novas formas de relação e de compreensão dos temas discutidos
nos grupos (BARBOUR, 2009).
É importante ainda ressaltar que o grupo focal funciona tal qual a pesquisaintervenção, pois utiliza estratégias investigativas participativas que, de acordo com Paulon
(2005), representam a superação da distância entre pesquisador e pesquisado.
Coutinho e Rocha (2007, p. 73 apud ELIA, 2001) consideram que em psicanálise não
há clínica sem pesquisa, nem há pesquisa sem clínica, porque acreditam em um saber que é
sempre construído a partir do encontro entre um analista e um sujeito.
O grupo foi realizado com alunos de uma escola pública do Distrito Federal,
localizada em uma Região Administrativa em situação de risco psicossocial e de violência.
Participaram do grupo entre 17 e 24 adolescentes, de 13 a 17 anos. Estes alunos foram
indicados pela orientadora pedagógica da escola como “os alunos problema”, pois todos
estavam envolvidos com alguma situação de violência.
Com o objetivo de compreender como esses jovens significavam a violência e o
espaço escolar, foi oferecido aos adolescentes um espaço de escuta e de fala, um lugar onde
eles poderiam falar dos assuntos que desejassem. O grupo era composto pela pesquisadoraanalista, os adolescentes e três bolsistas de IC (Iniciação Científica), alunos de Psicologia. A
condução do grupo foi realizada pela pesquisadora-analista e o registro foi realizado pelos
bolsistas de IC, onde a autora deste trabalho se insere.
O formato do grupo possibilitou a fala, pois em todos os encontros era lembrado aos
participantes que não se tratavam de palestras, nem mesmo de aulas sobre os temas
escolhidos, mas de uma roda de conversação onde todos poderiam tomar a palavra, falar,
escutar e ser escutado.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE ADOLESCENTES
Na primeira sessão do grupo focal os alunos já se encontravam na sala nos esperando,
estavam demasiadamente agitados, o ambiente estava muito abafado e quente. Eles
perguntaram o porquê de estarem naquela sala, se identificaram entre si como os mais
“bagunceiros”, os “meninos-problema” da escola. A maioria residia em uma área de invasão,
apenas dois residiam em uma Região Administrativa de Brasília. O mais velho do grupo tinha
17 anos e o mais novo 13.
De modo geral, a sessão foi bem conturbada, inicialmente, pois havia muito barulho e
conversa paralela. No entanto, após ter lhes esclarecido que se tratava de um espaço de escuta,
um lugar onde eles poderiam conversar sobre o que quisessem, eles ficaram mais calmos e
interessados na conversa.
No decorrer da sessão percebeu-se claramente que os alunos, a despeito de não terem
sido convidados a disporem suas cadeiras em círculo, haviam se organizado em um semicírculo em volta da pesquisadora-analista, que coordenava o grupo.
Na mesma sessão foi realizado um contrato terapêutico, onde lhes foi explicado como
seriam os encontros e que a participação no grupo seria voluntária. Ficou combinado também
o dia e a hora em que seriam realizados os encontros, assim como os temas acerca dos quais
eles gostariam de falar. Os temas escolhidos foram: sexo, armas e drogas e violência na
escola.
Após o término da sessão, procuramos J, orientadora pedagógica da escola, para
conversarmos a respeito da possibilidade das reuniões com os adolescentes serem realizadas
em outra sala, tendo em vista que a sala designada era muito quente e abafada. A orientadora
nos respondeu que poderíamos utilizar a sala de informática, desde que mudássemos o dia da
semana no qual ocorreriam as reuniões. Assim ficou combinado e ela se ocuparia de avisar
aos alunos a mudança de data.
Antes do inicio da segunda sessão, falamos com J e ela não se lembrava da mudança
do dia da reunião e nem mesmo da mudança de sala. Ainda tentou nos convencer de não
usarmos a sala da informática, tendo em vista que era pequena e não caberia a quantidade de
alunos prevista no grupo. Nós pedimos a ela que abrisse a sala para que víssemos o tamanho.
J não encontrava a chave, chegando a levar a chave de outra sala (a que ela gostaria que
usássemos). Por fim, encontrou a chave certa e abriu a sala, que era ampla e acomodava
tranquilamente os alunos. Antes de sair, J nos recomendou “ficar de olho” porque os meninos
poderiam roubar mouses e/ou teclados da sala.
Quando os alunos chegaram à sala, a pesquisadora-analista, juntamente com os
bolsistas de IC, já estava à espera, com as cadeiras dispostas em círculo e em um ambiente
com ar condicionado. As carteiras foram substituídas por cadeiras, já que se tratava de uma
sala de informática. Houve surpresa por parte dos alunos e uma visível mudança de
comportamento, pois já aguardavam os colegas chegarem, sem bagunça, nem mesmo barulho.
O tema do dia escolhido foi sexualidade.
Já a terceira reunião tratou de drogas, um assunto também sugerido pelos alunos. Por
estarem gostando muito dos encontros, eles comentaram com os colegas da escola e os
convidaram a participar do grupo. Por este motivo a terceira sessão foi muito concorrida, com
uma quantidade enorme de alunos, dificultando assim o manejo do grupo.
A última reunião com o grupo tratou das violências que eles já haviam sofrido, tanto
na escola como nos demais campos de suas vidas. Foi realizado o fechamento do grupo,
perguntando aos adolescentes o que eles acharam dos encontros: se gostaram ou não, como
avaliavam a sua participação, quais foram as suas principais impressões.
Após uma semana do término do grupo foi marcada uma reunião devolutiva com a
orientadora pedagógica da escola, J. A mesma relatou que os alunos afirmaram ter gostado
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bastante do grupo, inclusive que toda semana perguntavam se ainda haveria outros encontros.
Ela também perguntou como os adolescentes se comportaram no grupo.
Foi dito a ela, de forma geral, como os alunos se conduziram no grupo e ela
demonstrou surpresa com a participação do aluno V, descrito como um aluno complicado,
que fazia uso intenso de maconha e provavelmente de outras drogas. J descreveu o
comportamento de V da seguinte forma: “parece estar fora do ar”. Ressaltou, então, a surpresa
com a posição adotada pelo aluno, afirmando: “Pois é, às vezes a gente acha que esses
meninos são de um jeito, mas a gente nem os conhece direito”.
Houve surpresa também quando lhe foi informado que o aluno A. participou do grupo
e que se colocou como “assistente” da pesquisadora-analista. Descreveu-o como um dos
alunos mais difíceis da escola, esclarecendo que ele era o que podia se chamar de “marrento”.
Explicou, ainda, que os alunos que havia “separado” para o grupo eram os mais
problemáticos, sendo os problemas tanto de disciplina quanto de escolarização.
Falou também sobre o aluno E, afirmando que ele tinha um déficit cognitivo e subvisão, o que não o impedia de praticar roubos na escola. Citou uma ocorrência, na qual E teria
roubado o dinheiro da cantina. Embora não houvesse provas, afirmou que todos sabiam que
fora ele. Referiu-se, ainda, a outra situação, na qual a funcionária da cantina o pegou “no
flagra”, roubando uma balinha. Foi informada, pelos alunos, que E rouba alguma coisa no
mercado, todos os dias (como biscoito, por exemplo) e comentou que os colegas o colocam
para roubar, pois como ele assimilou a pecha de ladrão, poderia lidar melhor com as punições,
caso fosse pego.
Comentou-se, um pouco, a questão do “Cala boca I.” 1
J avaliou que depois desse ocorrido, I melhorou a “forma de lidar com os alunos”.
Disse que a tem acompanhado quando vai falar com os adolescentes, para que ela não cuide
sozinha da disciplina. Citou, como exemplo, que quando é necessário verificar “se tem alunos
matando aula junto ao muro, ou pulando o muro” ela diz para I: “Pode deixar que eu vou lá
com você, I”. Esclareceu que após a mudança de postura de I, os alunos também começaram a
procurá-la mais.
A orientadora afirmou que procura estabelecer uma relação de confiança com os
alunos, aconselhando-os a procurá-la quando precisam de algo. Relatou que os alunos a
procuram com frequência e que passa o dia ou atendendo aos alunos ou aos pais. Disse, ainda,
que incentiva os alunos a procurarem para que as questões possam ser resolvidas por meio do
diálogo, citando, como exemplo, a mediação de conflitos entre professores e alunos.
CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Após as quatro sessões de escuta com o grupo de adolescentes e a reunião, posterior,
com a orientadora pedagógica, debruçamo-nos sobre os dados, coletados e construídos ao
longo do grupo focal. Utilizamos a análise de conteúdo (Bardin, 2002), como recurso
metodológico para trabalhar os resultados, estabelecendo algumas categorias temáticas que
espelhavam os núcleos de sentido das falas dos adolescentes. Essas categorias serão
1

Tratou-se de uma manifestação dos alunos da escola contra a diretora, por ser
considerada por eles uma pessoa “muito agressiva e dura”. Os alunos postaram um link na
internet cujo nome era: “Cala a boca, I”. Muitos alunos curtiram e comentaram o link e os que
postaram alguma ofensa foram expulsos da escola.
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discutidas, objetivando-se compreender quais são os significados e sentidos que o espaço
escolar e a violência têm para os adolescentes, à luz da teoria psicanalítica.
DA VIOLÊNCIA FÍSICA À VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
Ao falarem sobre as situações e vivências de violência, os adolescentes2 referiam-se,
inicialmente, à violência física por eles sofrida:
– (A) Quando os policiais batem em nós.
– (E) Sim, dá tapa na cara.
– (J) Já levei coronhada na cabeça.
– (T) Se você ficar calado, apanha.
– (T) Uma vez me perguntaram (policiais) onde eu morava. Aí eu disse: “ali”. Ele
perguntou: “cadê o senhor?”. Aí eu disse: “Oxi, e tem que ter, é?”. Aí ele pum! Me
deu tapa na cara e disse: “Acabou o respeito, moleque?
– (E) A polícia queria me levar pro mato pra me degolar.
– (M) Pra degolar não sei, mas pra dar uns tapas sim.
– (V) A minha mãe vem me bater e eu não choro. Ela vai me batendo e eu não
choro. Aí depois de um tempo ela cansa.
– (J) Minha mãe me bate de vassoura.

As falas iniciais dos alunos não apontaram nenhuma forma de violência sofrida na
escola. No entanto, a violência física sofrida em casa e nas ruas (pelos pais ou pelos policiais)
foi bem retratada por eles, pois atinge diretamente o corpo, que é investido narcisicamente.
Entretanto, os fragmentos abaixo, ao longo da sessão, retratam situações de violência
psicológica, como desrespeito e abuso de poder de adultos sobre os adolescentes, no contexto
escolar:
– (K) Me afogou no bebedouro de água (referindo-se ao porteiro da escola).
– (L) Eu estava sem uniforme e ele falou: veste logo, Zé ruela (ainda o porteiro da
escola).
– (M) Uma vez eu fui de boa para a direção e mesmo assim ela começou a gritar
comigo (refere-se à coordenadora).
– (T) Ah, ela parece um general, fica só gritando, aquela voz do diabo (a
coordenadora).
– (L) Esse professor, quando falava, cuspia em todo mundo. Um dia ele veio falar
comigo, disse pra eu sair da cadeira que ele queria sentar. Aí eu disse: “Fala direito,
né?”. E ele falou: “Olha o tamanho do meu braço, moleque”.
– (A) O que é violência psicológica?
– (A) Ah, então, a gente sofre violência na escola, sim.

Essas formas de violência aparecem no discurso, porém não são reconhecidas pelos
adolescentes, a priori, como manifestações de violência. Somente posteriormente, após
alguns esclarecimentos acerca do que é violência psicológica, os jovens começaram a nomeála como tal. Reconheceram que a manifestação via internet, que realizaram contra a diretora
da escola, se deu porque se sentiram agredidos e violentados por ela. Foram capazes de
reconhecer, também, que alguns, por terem se excedido com xingamentos, foram penalizados
pela escola.
Marty (2010) entende a violência como uma resposta à angústia, ao fracasso na sua
elaboração, que se dá pela carência nos processos simbólicos remetidos à linguagem. A
angústia desloca-se para o corpo, pois não há representação mental que a nomeie. O processo
2

Os adolescentes foram identificados com siglas fictícias para preservar sua identidade.
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de adolescer se remete à estruturação simbólica, que pode falhar, e a compreensão da
violência, explicitada pelos alunos, passa, assim, pela dimensão do real do corpo.
A violência foi “corporificada” pelos alunos, porém, conforme foi sendo elaborada
pela fala, alcançou um reposicionamento simbólico no discurso dos adolescentes. Sendo
assim, apesar de significarem a violência como sendo, em princípio, somente uma violação
física, exercida por alguém em situação de superioridade física e moral (os pai e os policiais),
o processo grupal possibilitou uma ressignificação de algumas experiências vividas no
contexto escolar, percebidas, então, como violentas e traumáticas, embora inscritas no plano
psicológico e simbólico.
DESAMPARO NARCÍSICO E PASSAGEM AO ATO
As categorias acima foram colocadas juntas, pois na adolescência o desamparo pode
vir vinculado a um modo de reação, de tratamento, que se configura como passagem ao ato.
Pesquisadora-analista: – Por que você bateu nela?
– (S) Porque se eu não batesse primeiro ela ia me bater.
Pesquisadora-analista: – Como assim?
– (S) Eu vi na cara dela que ela ia me bater, daí eu bati primeiro.
Pesquisadora-analista: – Não, você não pode saber se ela ia te bater.
– (S) Eu tenho certeza que ela ia.
Pesquisadora-analista: – espancar na escola é crime?
– (S) Não é. É forma de se defender.

Nas falas acima não há sucesso na tentativa de se encontrar uma outra razão para a
aluna ter agredido sua colega de sala, além do fato dela ter se sentido ameaçada. A certeza da
adolescente de que era objeto perseguido se assemelha ao delírio paranóico. Diante do
sentimento de desamparo e ameaça contra a integridade narcísica, o ato vem como resposta,
como defesa face a esse sentimento.
Pode-se supor que tenha ocorrido aí uma projeção do conflito interno da adolescente,
que por não conseguir conter psiquicamente o montante de excitações, decorrentes do
processo pubertário, projetou esse conflito para fora de si, indicando assim um responsável,
nesse caso um outro (a colega), reagindo contra ele como quem reage contra o processo
pubertário. Assim, saindo da condição passiva e passando à condição ativa, é a adolescente
quem está no controle, agora. Nesse sentido, é evidente que ela sente-se inocentada do ato
violento contra sua colega, já que projetou o objeto perseguidor para fora de seu psiquismo,
colocando-se como objeto perseguido pelo outro.
Marty (2010) assegura que o ato é uma via de elaboração da angústia, uma vez que
ele promove uma expulsão dos objetos destruidores, externalizando os objetos internos. A
fragilidade egoíca e o enfraquecimento simbólico não permitem que o adolescente consiga
ressignificar as imagens parentais desinvestindo-as psiquicamente. Assim sendo, a ameaça do
novo corpo, bombardeado pela pulsionalidade púbere, dá vazão à revivência das fantasias
incestuosas. O adolescente é objeto de ataques internos e responde paranoicamente a eles,
projetando no outro seus fantasmas psíquicos, encontrando um objeto real de suas angústias e
reagindo contra ele.
Nas demais falas fica ainda mais explícito como o sentimento de desamparo alcança
os adolescentes, seja pelo conflito interno, fragilizador narcísico, ou pela falta de referenciais
que suportem essa violência constitucional do adolescente, como demonstrado na seguinte
fala:
– (M) E o professor falou: Olha o tamanho do meu braço, moleque, e olha o
tamanho do seu, tipo ameaçando, sabe? E eu disse: olha o tamanho dessa cadeira.
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– (E) A professora não falava, só gritava. Ai eu taquei a cadeira nela e ela me levou
para a direção.

Os professores que se colocam no lugar de quem contra-reage com agressividade à
violência dos adolescentes fomentam ainda mais o sentimento de desamparo experimentado
por eles.
Foi possível escutar uma série de passagens ao ato nas falas dos alunos, em que a
violência contra o outro, gratuita e aparentemente sem razões, dirigida aos pares ou às figuras
parentais (aqui se entende o professor como um substituto da figura parental, já que o mesmo
ocupa esse lugar no processo transferencial da relação aluno-professor), é visível nas falas que
seguem:
– (E) O P tacou a lixeira na professora, foi engraçado!
– (S) Já foram duas brigas esse ano. A primeira foi de unha e a segunda foi de tirar
sangue, de deixar na UTI.
– (S). Ela meteu a cabeça da menina no chão.
– (P) Todo mundo desceu e bateu neles. O A, sabe aquele grandão, pegou um
menino e deu um soco na boca dele que chega sangrou. Foi massa.

O discurso dos adolescentes incorpora a banalização do ato violento contra o outro,
sendo que as questões do corpo e da imagem de si e do outro estão na base das narrativas.
Descrever o sangue que escorre pela boca demonstra o impacto e a força que remetem ao
poder daquele que os detém sobre os que são submetidos. Mais uma vez, fica evidente o ato
como resposta à passividade, como mudança de posição subjetiva, na medida em que se deixa
o lugar da passividade e se ocupa o lugar da atividade.
O CORPO PÚBERE E A SEXUALIDADE
Ao ser abordado o tema sexualidade, primeiramente houve um constrangimento geral
e uma dificuldade em se perguntar e, por isso, foi sugerido que as perguntas fossem escritas e
não identificadas.
– (T) Quem propôs o assunto, começa falando
– (E). Fui eu não, foi o P.
– (pergunta escrita e não identificada) O que um homem tem que fazer para a
mulher chegar no orgasmo?
– (pergunta escrita e não identificada) A mulher goza?
– (pergunta escrita e não identificada) O que é masturbação?
– (T) Pediram para perguntar se a mulher “fazer um boquete” pode acontecer
alguma coisa.
– (pergunta escrita e não identificada) Fazer sexo na gravidez prejudica o bebê?
– (pergunta escrita e não identificada) Por que depois que goza o pênis fica mole?

De maneira geral, as dúvidas eram relacionadas às mudanças do corpo e à ameaça à
integridade narcísica representada pelo bombardeio psíquico da sexualidade, até então calada
pelo recalcamento e repressões da infância. Via de regra, as informações básicas a respeito da
sexualidade são tratadas pela escola em suas “oficinas de sexualidade”. Entretanto, aqui o que
se colocou em pauta foi o saber sobre o próprio corpo e sobre o outro sexo e não a instrução,
esta que a escola tem oferecido a partir de um lugar técnico e “politicamente correto”.
A questão da educação sexual, na escola, enquanto ensino e instrução, é bastante
controversa e polêmica, pois só faz sentido quando atravessa a subjetividade e produz algum
saber sobre o sujeito, que ele mesmo consegue dimensionar. A sexualidade, na adolescência,
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abre novas possibilidades de estar com o outro, para os jovens, daí também por que estar às
voltas com a sua representação mental.
No discurso dos alunos evidencia-se como os adolescentes lidam com o corpo, que lhe
é estranho, ainda, um corpo que eles estão aprendendo a simbolizar. O corpo genitalizado,
capaz da relação sexual, demanda enlutar-se pela infância perdida.
Rassial (1999) explica que “depois do estádio do espelho, a adolescência é o momento
que sob o olhar do outro, o sujeito vai ter que se reapropriar de uma imagem do corpo
transformada” (p. 17). Na adolescência há uma descontinuidade, uma ruptura, pois o real do
corpo púbere perturba a imagem corporal construída na infância, tornando complexa a tarefa
psíquica de reconstruir a imagem mental do novo corpo.
As questões relacionadas aos limites e às mudanças que ainda possam ocorrer no
corpo, como uma ameaça ainda vigente, figuram os conteúdos das falas:
– (pergunta escrita e não identificada) Quando a mulher perde a virgindade, o corpo
muda?
– (pergunta escrita e não identificada) Por que sangra quando perde a virgindade?
– (pergunta escrita e não identificada) Quando perde a virgindade relaxa a buceta?”
– (pergunta escrita e não identificada) Olha, aqui a pergunta é porque os homens
brocham.
– (pergunta escrita e não identificada) Quanto tempo o homem e a mulher agüentam
na hora do sexo?

Tais perguntas dizem tanto da preocupação com a mudança do corpo quanto sobre o
olhar do outro sobre a sexualidade, sobre o tornar-se adulto. As questões acerca da potência
desse novo corpo também são motivos de preocupação, pois não sabem sequer os seus
limites: quanto o corpo agüenta ou deve agüentar numa relação sexual? A pergunta também
contempla o não-saber sobre o que o outro espera (deseja) dele ou do seu corpo.
O adolescente procura abrigo no Outro, não qualquer outro, mas sim àquele a quem
supõe um saber sobre ele mesmo, um Outro que não contra-reaja à sua agressividade, que a
suporte e consiga ocupar um lugar de modelo do que é ser adulto.
Essa sessão legitimou os alunos no lugar de adolescentes, acolheu suas dúvidas e
angústias em relação à sexualidade, vivida ainda como uma possibilidade, uma novidade a ser
simbolizada.
A ESCOLA COMO UM LUGAR PARA O LAÇO SOCIAL
– (T) Eu sou bagunceira, mas eu tiro nota boa.
Pesquisadora-analista: – Como é ser bagunceira e tirar nota boa?
– Vários: É só estudar!
– (M) Fazer os trabalhos.

A resposta é quase automática, quando lhes é questionado como conseguem passar de
série mesmo sendo os alunos mais bagunceiros da escola: é só estudar. É visível, no discurso
dos alunos, que a escola ocupa para eles um lugar de interação social, um espaço que está para
além do aprender. Vale ressaltar que a maioria dos alunos que participou do grupo
apresentava algum problema de comportamento na escola, embora também a maioria deles
nunca houvesse sido reprovado de série.
“O amigo aparece, então, como um outro eu, onde a diferença se dilui num
espelhamento ideal e busca eliminar o adulto de sua esfera” (PAULO; ALMEIDA, p. 9). O
caminho identificatório passa pelas amizades, pelo investimento no outro social, cujo olhar
torna-se, na adolescência, um alicerce constituinte de quem precisa duvidar do discurso dos
pais como verdade para dele se diferenciar.
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Legnani et al (2012) teorizam que a união das fratrias adolescentes estão intimamente
relacionadas com a situação agravante de desamparo na qual os jovens se encontram, e nela
buscam refúgio, procurando expandir suas significações sobre o mundo. As fratrias
representam “a possibilidade de uma nova inscrição social, de um espaço de expressão para
que o sujeito consiga elaborar as perdas relativas às identificações do tempo da infância
estabelecidas com as figuras parentais” (LEGNANI et al, 2012, p.214).
Pesquisadora-analista: – E quem protegeu vocês?
– (P) Ninguém.
Pesquisadora-analista: – Nem a direção?
– (P) A direção fez foi ir embora.

Ao mesmo tempo em que a escola é significada como refúgio, paradoxalmente, ela
nem sempre funciona como espaço protetivo para os alunos, em decorrência dos modos de
relação estabelecidos com as figuras de autoridade que, muitas vezes, demonstram o mesmo
sentimento de desamparo e de vulnerabilidade sentido pelos alunos. Marty (2006) cita o
quanto o desamparo parental, traduzido na incapacidade dessas figuras de resistirem à
destrutividade e à ameaça que a violência adolescente exerce sobre eles, fomenta o sentimento
de desamparo dos jovens e acarreta maiores possibilidades de atos violentos.
Marty (2006), ao se referir ao apoio narcísico parental, esclarece que “o adulto tem o
dever de proteger o adolescente contra si mesmo” (p.124), ampará-lo compreendendo essa
etapa conflituosa da adolescência sem contra-reagir à agressividade adolescente, não
temendo-a, apenas suportando-a e ofertando objetos culturais para que os adolescentes
invistam psiquicamente como alternativa para elaborar sua violência.
Paulo e Almeida (2006) corroboram essa posição ao defenderem que o professor,
como representante da cultura, pode tornar possível ao adolescente encontrar saídas
simbólicas para o choque com o real da falta-a-ser.
Em contrapartida, na entrevista com a orientadora pedagógica, ficou claro que a
mesma procura estabelecer uma relação de confiança com os alunos, incentivando-os a
procurarem por ela, para que os conflitos possam ser resolvidos por meio do diálogo. O
discurso dela legitima os jovens convocando-os a posições subjetivas que favorecem a palavra
em alternativa ao ato.
Paulo e Almeida (2006) asseveram que ao professor é necessário compreender que a
demanda de aprender dos jovens carrega um desejo de reconhecimento e de acolhimento, ou
seja, uma demanda de amor. Inferiu-se que a orientadora pedagógica conseguia ocupar para
aqueles alunos o lugar de Mestre (barrado), ao mesmo tempo acolhendo e acompanhando a
passagem adolescente e servindo como modelo de adulto.
Andreozzi (2005), falando sobre o papel castrador da educação, afirma que a mesma
possibilita que o sujeito apareça, porque castra ao mesmo tempo em que ampara. A autora
defende que a educação se compromete com o vir a ser do sujeito, ou seja, o lugar dos alunos,
no discurso e na fantasia da escola, é relevante para a função de filiação e de transmissão
cultural que ela deve sustentar.
Em resumo, pode-se entender que a escola significa para os adolescentes que
escutamos tanto um refúgio contra a realidade da violência física, presente em seus contextos
familiares e sociais, quanto um espaço para o laço social, para as interações com o outro
semelhante, com o Outro da cultura, embora esse lugar não esteja totalmente isento ou
protegido contra a violência simbólica dos adultos em relação à adolescência.
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ESPAÇO DE FALA
Como teorizado neste trabalho, o ato é resposta ao desamparo e à impossibilidade
psíquica de elaboração de um conflito na adolescência. Sendo assim, quando instalado um
espaço de fala, a linguagem possibilita por meio das trocas grupais um lugar de
ressignificação e de mudança na posição discursiva do sujeito. Acredita-se no espaço de
escuta como um lugar de amparo que, priorizando a fala, diminui a necessidade do
adolescente de recorrer ao ato (COUTINHO E ROCHA, 2007).
A idéia da fala no lugar do ato também foi trabalhada no grupo e bem acolhida pelos
alunos, auxiliando-os a compreender a violência para além do corpo e a pensar em outras
formas de reagir ao sentimento de ameaça e de desamparo.
Pesquisadora-analista: – Espancar na escola é crime, sim. Sabe quando é que a gente
bate? Quando faltam as palavras.
– (S) É mesmo.
– (E) Ah, é verdade.
– (S) Eu xingo e bato
– (M). Filho do Belzebu, é xingar?
Pesquisadora-analista: – É, é que nem neguinho.
– (V) Tenho uma prima que é bem pretinha. Aí, chamam ela de petróleo, fusca
preto.
– (K) O P. (porteiro da escola) chamou o M. de filho do Belzebu.

Ao psicanalista resta garantir um lugar de alteridade, onde as falas se enderecem e
sejam ajustadas para que os sujeitos possam se situar diante desse Outro e produzir um saber
em nome próprio (COUTINHO; ROCHA, 2007). O discurso dos adolescentes interpelou esse
Outro (a analista) a respeito de um saber que se inseriu, primeiramente, por meio da dúvida,
pois foi preciso que os jovens se situassem face ao ato violento para depois refletirem sobre
sua significação e buscarem alternativas, no campo da linguagem, para dar sentido às suas
experiências e vivências.
O espaço de fala funcionou muito bem como um grupo focal, distinto do grupo sala de
aula e do modelo de relação aluno-professor. Naquele espaço, todos poderiam perguntar e
responder; o manejo do grupo permitiu, na medida do possível, a emergência de “uma fala
livre”, regida pelo inconsciente. E, de fato, os adolescentes funcionaram como um grupo,
relatando experiências, respondendo às questões e decidindo sobre como seriam as sessões, se
roda de conversa ou perguntas não identificadas, conforme fragmentos abaixo.
.
– (T) Vamos fazer no papelzinho porque hoje tem muita gente.
– (V) Dá uma ideia aí, T. O que eu escrevo? (T. pega o papel da colega e começa a
escrever uma pergunta). (C. se levantou e pediu para escrever para S.).
Pesquisadora-analista (lendo): – O que é masturbação?
– (A) Ah, todo mundo sabe!
– (P) Eu respondo: é, é, é tipo o cara querendo um momento só pra ele.
– (U) Bater uma “punheta”.
– (A) É fazer sexo consigo mesmo. É ter prazer consigo próprio.
Pesquisadora-analista (lendo): – Quando a mulher perde a virgindade o corpo muda?
– (E) Muda.
– (H) Muda, os peitos murcham.
– (P) Isso é quando ela pari.
– (T) A bunda cresce.
Pesquisadora-analista: – Olha, aqui a pergunta é porque os homens brocham.
– (M) Porque a mulher é feia.
– (P) Porque é “viado”.
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Pode-se afirmar que “neste re-encontro com o Outro na adolescência, é consenso entre
os psicanalistas que trabalham com adolescentes a importância do espaço de grupo como
espaço de fala, de reconhecimento e de suporte para novas identificações” (COUTINHO;
ROCHA, 2007, p. 7).
Os adolescentes respondiam a todas as questões formuladas pelos colegas e na maioria
das vezes interpelavam a analista, esse Outro, somente para confirmar suas posições,
reafirmando o lugar entrelaçado do discurso na constituição do eu.
O lugar diferenciado do analista rege outras formas de relação transferencial, a saber,
daquele que duvida juntamente com o adolescente, calando e ocupando o lugar da falta, ao
mesmo tempo, indicando as possibilidades de nomeação da angústia, tratando de oscilar a
posição de saber, enquanto oferece novos objetos culturais.
É possível vislumbrar nos fragmentos abaixo os reposicionamentos no discurso dos
adolescentes, que a princípio falavam da violência de maneira naturalizada e, posteriormente,
não só questionavam a violência sofrida como criminalizavam a violência que sofriam da
polícia. Reposicionamento, também, quanto às violências vividas na escola.
Pesquisadora-analista (lendo): – Quando eu “tô” passando na rua e os policiais dão
bacu. Se a pessoa não se comportar leva um “tapão”.
– (G) Foi o M. essa.
– (M) Isso é crime, é?
Pesquisadora-analista: – É.
Pesquisadora-analista: – Quantos aqui já tomaram bacu?
Vários levantaram as mãos.
– (M) Vou denunciar estes policiais.
Pesquisadora-analista: – Vocês falaram de violência, dizendo dos policiais, do pai, e
não falaram da escola. Então, pode-se dizer que na escola tem menos violência que
na rua e em outros lugares?
– (M) Não.
– (S) Depende.

O ato, que ocupava o lugar da representação psíquica de um conflito negado e
projetado pelo púbere, pode ser substituído pela palavra. O recurso ao ato transforma-se em
discurso social, que faz laço, endereçando-se ao Outro sob forma de insatisfação e de
demanda. No caso dos adolescentes escutados, demanda por uma Lei capaz de defendê-los,
demanda de apoio e de sustentação narcísica necessários à travessia da adolescência.
Assim, os adolescentes legitimaram o espaço de fala, fazendo propaganda entre eles na
escola, de modo que algumas sessões tiveram uma quantidade exacerbada de alunos no grupo.
As falas abaixo confirmam que poder falar e ser escutado foi considerado por eles a melhor
contribuição do grupo, pois engendra um saber.
– (D) Gostei, porque teve alguém que nos ouviu.
– (P) Foi massa, mas também não muito, porque tem umas coisas que não dá pra
falar. É de boa, não tem lado certo nem lado errado.
– (G) Cada um dá a opinião que quer.
– (S) Eu gostei. Foi legal. Eu já sabia da maioria dos assuntos, mas foi legal ouvir
algumas coisas que eu não sabia.
– (J) Eu gostei, porque sim.
– (K) Gostei. Porque não assistia aula.
– (L) Eu gostei da conversa, dos assuntos.
– (N) Gostei muito, porque aprendi um monte de coisas.
– (O) Gostei. Foi bom. Porque a gente ficou sabendo de coisa que não sabia.
– (W) Porque eu pude conhecer todo mundo, porque eu não conhecia ninguém e
ainda me livrei da aula.
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A forma como os alunos reagiram ao espaço de escuta ofertado deixa muito claro, para
os pesquisadores, o tamanho da demanda por um espaço onde eles possam se falar, se fazer
escutar e estreitar laços sociais, organizando-se em fratrias. Tal lugar, sustentado por um
Outro barrado, castrado, por um limite que regule a economia psíquica desses jovens, é
teorizado e defendido pelos autores citados como imprescindíveis ao processo de subjetivação
do adolescente-sujeito.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O arrombamento psíquico do qual o púbere é vítima coloca-o numa posição de
passividade e fragilidade narcísica, o que por sua vez possibilita que ele recorra ao ato
violento para aliviar sua angústia. O remanejamento dos ideais identificatórios possibilita que,
num movimento de identificação e separação das figuras parentais, o adolescente se constitua.
Sendo assim, os modelos identificatórios fazem parte do processo de adolescer mais do que
mostram saber ou se implicar.
A questão central levantada neste trabalho girou em torno da problemática da
violência vivida e exercida na adolescência e suas repercussões sociais, em especial no espaço
escolar. O sujeito se produz na cultura ou, ainda, só é considerado sujeito quando se
humaniza. Mas tem sido na adolescência, mais do que na infância, que a sociedade depara-se
com a pobreza dos processos de humanização, que traduzimos como pobreza dos processos
de simbolização.
O contexto escolar muito tem que a ver com a fragilidade dos processos simbólicos,
pois se trata de um espaço onde os adolescentes passam um tempo suficientemente
considerável, propício ao estabelecimento de novas identificações e de novos laços sociais,
não só com os pares, mas com os professores, entendidos neste trabalho como substitutos
parentais.
Nessa perspectiva, Almeida et al. (2010) apontam que o recurso ao apoio narcísico na
contenção da violência, na adolescência (MARTY, 2006), constitui um dispositivo que pode
ser estendido também aos professores, quando estes são capazes de impor limites, de resistir à
destrutividade e à agressividade, de oferecer objetos da cultura para que o adolescente possa,
simbolicamente, canalizar suas pulsões destrutivas.
Assim, este trabalho corroborou a ideia de que o ato violento vem em resposta à
situação de desamparo narcísico, próprio à adolescência, porém exacerbado, na atualidade, em
decorrência da pobreza simbólica como sintoma dos laços sociais dessa época dita pósmoderna. A falta de referenciais adultos com os quais os adolescentes possam se identificar,
bem como o enaltecimento do lugar de adolescente, podem ser compreendidos como
fenômenos que atravessam essa problemática.
No entanto, pode-se constatar que a escuta clínica e o espaço de fala tornaram possível
aos jovens participantes deste estudo uma ressignificação de suas experiências com a
violência e dos sentidos do ato violento como recurso, nos contextos familiar, social e escolar.
Diante disso, pode-se afirmar que a fala, quando direcionada a um Outro que se coloca no
lugar daquele que escuta, acolhe e suporta subjetivamente o lugar da castração, produz efeitos
na economia psíquica dos adolescentes e possibilita maior riqueza nos processos simbólicos,
diminuindo a necessidade do recurso ao ato para o escoamento da tensão pulsional.
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