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ADOLESCÊNCIA E VIOLÊNCIA: (RE)VELANDO SENTIDOS

LUIZA LEAL MARTINEZ

RESUMO:
O presente estudo investigou as concepções de violência de adolescentes, a presença/ausência
de adultos que exercem a função de apoio narcísico e os ideais de eu com os quais eles se
identificam. A teoria utilizada ao longo deste trabalho é a psicanálise. A pesquisa é de
natureza qualitativa e foi realizada em uma escola publica do ensino fundamental de uma
região administrativa do Distrito Federal. A metodologia escolhida foi a da pesquisaintervenção, tendo como procedimento o grupo focal. A análise dos dados foi realizada a
partir da análise de conteúdo, tendo sido elaboradas quatro categorias temáticas: apoio
narcísico, ideal de eu e identificações, relação transferencial e concepções de violência. Os
resultados mostraram que o grupo representou um espaço importante de fala para os
participantes, possibilitando ressignificações subjetivas e reposicionamento dos adolescentes
acerca da violência. Destaca-se a relevância da função de apoio narcísico por pais e
professores.
Palavras-chave: Adolescência. Violência. Psicanálise. Apoio narcísico.

INTRODUÇÃO

A adolescência, em nossa cultura, geralmente é sinônimo de crise, de marco, ruptura
na vida do sujeito. Quando falamos de adolescência nos lembramos daquele sujeito
dramático, exagerado, à flor da pele, que costuma ser o adolescente. As explicações para esse
período são as mais diversas, sendo tanto biológicas, onde o indivíduo está tomado por
mudanças hormonais e corporais, e daí seu desequilíbrio, quanto psicológicas, como a noção
de desenvolvimento (BIRMAN, 2008).
Contudo, as explicações supracitadas parecem simplistas em relação a essa fase tão
marcante da vida. Essas explicações também não esclarecem o porquê dessa fase estar tão
ligada à violência e à transgressão. Isso ocorre, certamente, por ser impossível dissociar a
dimensão simbólica da condição de adolescente das transformações presentes nas ordens
social, econômica e política (BIRMAN, 2008).
Cardoso e Marty (2008) entendem que a adolescência, em si, aparece como uma
violência para o sujeito, pois este é colocado frente aos conflitos e às questões infantis
emergidas ao longo do processo pubertário, o que acaba por se configurar como uma crise
para o adolescente. Portanto, a violência tão associada ao adolescente parte, antes de tudo, do
próprio sujeito, ao ter de lidar com a violência própria de sua adolescência. Em outras
palavras, a violência cometida pelo adolescente tem relação com a violência vivida por ele ao
ter de se deparar com uma reconfiguração de seu psiquismo. “O adolescente assiste ao
desenvolvimento de suas capacidades de adaptação forçado a conciliar exigências pulsionais
às exigências da realidade externa” (MARTY; CARDOSO, 2008, p. 11)
Em relação à violência, ela consiste em algo que está presente em nosso cotidiano e,
como afirmam alguns teóricos, faz parte de nossa natureza (COSTA, 1984). A sua
importância ao longo da história é inegável e, como ressalta Arendt (2009), ninguém que
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tenha estudado a fundo a história e a política pode ficar alheio à importância que a violência
desempenha nos negócios humanos. Portanto, já que a violência possui tamanho papel ao
longo do processo civilizatório, não é possível deixá-la de lado ao tratar da adolescência, já
que ambas frequentemente aparecem juntas nos mais diversos contextos.
O presente estudo realiza uma investigação acerca da compreensão que o adolescente
tem sobre violência e como esta aparece em seu discurso, a partir da escuta de um grupo de
adolescentes estudantes do ensino fundamental de uma escola pública do Distrito Federal.
A violência, na adolescência, tem sido notícia cotidiana, sob diversas facetas, mas
sempre paralisando os adultos, as instituições, a sociedade, que buscam respostas,
diagnósticos e modos de prevenção e tratamento quase sempre insuficientes e situacionais. A
escolha do estudo sobre o assunto está diretamente relacionada à minha participação como
bolsista de Iniciação Científica (IC/CNPq), desde setembro de 2011, no projeto de pesquisa
coordenado pela Profa Dra 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”.
A participação no projeto aguçou meu interesse, uma vez que a violência dos jovens é
algo que me mobiliza subjetivamente, não sendo possível permanecer indiferente ao assunto.
Considerando minha formação e a abordagem teórica com a qual me identifico, que
determinam o lugar do qual eu escolho falar, o presente trabalho se fundamenta na teoria
psicanalítica.
O tema escolhido é pouco discutido ao longo do curso de Psicologia. A violência, em
si, é raramente discutida, e quando o é, é a partir das transgressões de leis no âmbito jurídico.
Já a adolescência é geralmente apresentada como uma fase do desenvolvimento ou uma crise
vital. Entretanto, não existe um aprofundamento sobre as características próprias desse
período da vida do sujeito, sendo somente visto do ponto de vista do desenvolvimento, o que
não parece ser o suficiente para dar conta do que acontece com o sujeito na adolescência.
Não é possível negar que existe um crescimento de ações violentas praticadas por
adolescentes e com menor faixa etária. Todavia, ao invés de aderir ao movimento social de
culpabilizar esses adolescentes e suas famílias, entende-se ser necessário investigar o
fenômeno da violência, seus significados e sentidos e os valores atribuídos pelos adolescentes
aos atos violentos.
Seguindo a linha de pensamento acima, Rassial (2005) ressalta que, em geral, a
violência nessa idade aparece como uma forma de busca de identidade, onde o indivíduo tenta
recusar o papel social oferecido pela sociedade. A postura de Rassial parece fazer sentido, se
levarmos em consideração o pensamento de Trassi (2006) de que existe uma tendência social
de criminalizar o adolescente, transformando-o em “menor”, e de patologizar as
características presentes nesses indivíduos.
Assim, a presente pesquisa tem por objetivo, em primeiro lugar, investigar o que os
adolescentes entendem por violência e como esta aparece em seu discurso e, em segundo
lugar, verificar a presença/ausência de apoio narcísico ao adolescente. Pretende-se, ainda,
como desdobramento dos objetivos anteriores, analisar com quais ideais de eu os adolescentes
se identificam.
ADOLESCÊNCIA

Segundo Marty (2006), a adolescência configura-se por um processo de
arrombamento, onde o sujeito sofre um bombardeio psíquico por excitações, sendo estas tanto
internas como externas, processo que é entendido por ele como traumático. Esse cunho
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traumático do evento vivido advém da genitalização do corpo e do psiquismo, logo, é na
adolescência que o arrombamento psíquico se configura, mas é também ao longo dela que o
sujeito tem a possibilidade de elaborar esse traumatismo e neurotizá-lo (MARTY, 2006).
Marty e Cardoso (2008) afirmam que a adolescência representa um lugar de
conflitualização violenta, onde as pulsões e defesas, investimentos narcísicos e objetais se
confrontam, e onde existe uma revivência da problemática edipiana infantil, que servirá de
base para a construção das fantasias pubertárias.
Costa (1988, apud SAVIETTO; CARDOSO, 2006) defende que na adolescência o
sujeito passa por uma fragilização egóica narcísica, que se apresenta como uma grande
ameaça ao psiquismo, causando, assim, angústia. Assim, a adolescência aparece como um
período onde o sujeito de depara com o risco de se perder de si mesmo, devido ao número de
mudanças por que tem de passar (MARTY, 2008).
Marty (2002, apud SAVIETTO; CARDOSO, 2006) afirma que, apesar da angústia, o
enfraquecimento narcísico é de grande importância para que o adolescente possa se desligar
das figuras parentais, superando, assim, o modelo relacional fundado no narcisismo primário,
e investir em novas referências, de maneira a constituir seu ideal de eu. A adolescência
configura-se como um golpe ao narcisismo, que causa um desequilíbrio na “balança” entre
investimento narcísico e objetal, é o a posteriori, onde o sujeito se organiza retroativamente,
dando sentido à sexualidade infantil, e podendo dar sentido ao que está por vir, no caso, a vida
adulta (MARTY, 2008).
A violência na adolescência, em geral, configura-se como uma resposta do sujeito ao
não conseguir lidar com a própria violência vivida pelo arrombamento pubertário; logo, a
ação violenta é uma reação à sua própria violência (MARTY, 2006).
Sendo assim, o adolescente “delinquente” sofre das mesmas demandas e pulsões
comuns a todos os outros adolescentes. O que aparece de diferente nele é que teve pouco
acesso aos recursos da linguagem, o que faz com que tenha de se deparar com um “real
escancarado” e, sendo assim, sua angústia não encontra saída pela via da simbolização, e sim
por atos e encenações que nem sempre são ouvidos ou compreendidos, mas que fazem apelo à
intervenção da Lei (GENTILI, 2007).
Gutton (1990, apud MARTY, 2006) defende que a melhor forma de auxiliar o
adolescente a lidar com sua própria violência e tendência à destruição é a partir do apoio
narcísico parental, que seria a capacidade dos pais de sustentar a agressividade de seus filhos.
Para ocupar esse papel de apoio, os pais devem: resistir à destrutividade da violência
adolescente, sem contra-reagir com violência, sendo ela de qualquer tipo, verbal ou física;
colocar-se frente ao adolescente como o adulto que este procura para confrontar-se; oferecer
limites; ter confiança no processo da adolescência e na saída dela; oferecer apoio ao
adolescente que se encontra em situação de fragilidade narcísica; ofertar objetos para que ele
possa ligar sua violência, assim como objetos da cultura, já que cabe ao adulto esse papel;
demarcar a diferença geracional, de forma a não se confundirem com eles, já que é ao adulto
que cabe a responsabilidade de orientar os mais jovens; reconhecer o tornar-se adulto no
adolescente, compreendendo toda a incerteza que cabe a esse estado, inclusive a
destrutividade em potencial (MARTY, 2006).
Almeida et al. (2010) apontam que o recurso ao apoio narcísico na contenção da
violência, na adolescência, constitui um dispositivo que pode ser estendido também aos
professores, se estes forem 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.
Outro aspecto importante do apoio narcísico parental está no fato de que cabe aos pais
oferecerem ideais de eu adequados com os quais o adolescente poderá se identificar
(MARTY, 2006). Segundo Freud (1914), o ideal de eu é uma instância que o eu edifica e
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onde investe todo amor direcionado ao eu real durante a infância, ou seja, “o que ele projeta
diante de si é como seu ideal, é o substituto para o narcisismo perdido da infância, na qual ele
era seu próprio ideal” (p. 40)
Dessa forma, o que ocorre é uma troca do narcisismo infantil pelo ideal de eu, sendo
que este ideal é construído a partir das figuras parentais e dos ideais aceitos socialmente e pela
cultura (FREUD, 1914). Em outras palavras, o sujeito abdica do narcisismo infantil para
poder gozar de uma participação na cultura, poder adquirir o seu quinhão. É aí que entra a
importância dos pais (e dos professores) de oferecer modelos para que o sujeito possa
construir seu ideal de eu.
Levando em consideração a mudança desequilibrante para o sujeito, na adolescência,
as figuras parentais, tanto quanto os professores, têm como objetivo orientá-lo nesse processo
e oferecer modelos adequados com os quais possa se identificar.
Paulo e Almeida (2006) ressaltam que se os pais optam por não exercer essa função e
compactuam com a juventude eterna, não haverá condições necessárias para a transmissão da
Lei ao adolescente. Kehl, corroborando esse pensamento, entende que “o adolescente ‘sem
lei’ é efeito de uma sociedade em que ninguém quer ocupar o lugar do adulto, cuja principal
função é ser representante da Lei diante das novas gerações” (apud TRASSI, 2006, p.77).
Estando o adolescente arrebatado por um excesso pulsional, o que permite que ele lide
com esse excesso e realize um trabalho de simbolização, se encontra no registro da ordem
simbólica, o que possibilita uma mediação dessa força (CARDOSO, 2008). Entretanto:
O mundo contemporâneo não se encontra especialmente amparado por essa ordem
simbólica, mas parece que se caracteriza, preferencialmente, por precariedade,
instabilidade, vulnerabilidade, incerteza e insegurança; estamos, portanto, diante de
uma carência de recursos de mediação (CARDOSO, 2008, p. 75).

Logo, ao possuir poucos recursos de mediação e estar exposto à fragilização do
simbólico, o sujeito se encontra frente à possibilidade de um desamparo maior do que já é
inerente ao psiquismo (CARDOSO, 2008). O sujeito contemporâneo se depara com ausência
de referenciais de autoridades ou regras; ele se insere em um mundo onde tudo está “dado”,
ou seja, ele está à sua própria mercê, cabendo-lhe definir e construir suas próprias referências
e as regras nas quais se baseiam a sua existência.
Arendt (2005) entende que vivemos uma crise de autoridade, cujo principal sintoma é
o fato de ela ter se espalhado para as áreas pré-políticas, como a criação de filhos e a
educação, onde a autoridade sempre foi entendida como necessária tanto para as necessidades
naturais da criança, quanto para as necessidades políticas de se dar continuidade a uma
civilização, processo que só é possível “se os que são recém-chegados por nascimento forem
guiados através de um mundo preestabelecido no qual nasceram como estrangeiros” (p. 128).
Essa falta de “coordenadas” também pode aparecer para o sujeito como um
desamparo, já que ele chega em um mundo que já “roda” faz tempo. Então, é necessário que
se apresente a esse novo membro da sociedade as regras do mundo, papel atribuído às figuras
parentais e às instituições sociais, como a escola (TRASSI, 2006). Gentilli (2007) corrobora
esse pensamento ao afirmar que ao nascer o ser humano ainda não é portador da civilização
que herda, pois é a partir da mediação da família à qual pertence e que lhe transmite uma
tradição parental, cultura e social que ele pode fazer parte de uma rede de relações culturais.
Ao privar o sujeito dos códigos, ele se vê desorientado frente ao mundo que o cerca,
uma vez que o sujeito do inconsciente não se limita ao espaço intrapsíquico, ele também é
determinado pela sua inserção no campo da intersubjetividade, a priori sua família, logo ele
recebe uma bagagem da qual deve se apropriar para se fazer participante no mundo
(CARDOSO, 2008).
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A qualidade da travessia do sujeito da adolescência para a condição de adulto está na
superação desse estado transitório entre a vida infantil e a vida adulta, dependendo em grande
parte da capacidade do sujeito de elaborar suas fantasias inconscientes em relação às figuras
parentais, ocorrendo, assim, uma diferenciação entre ele e essas figuras, processo onde o
reconhecimento da diferença geracional aparece como um fator importante (CARDOSO,
2008). Todavia, o que ocorre no mundo contemporâneo é uma diluição dessa diferença
geracional, o que acaba por somar a entrada na adolescência um “a mais” de violência.
Contudo, o que se observa é uma demissão das figuras parentais de exercer a função
de apoio e delimitar a diferença geracional. A adolescência, no século XX, passou a
representar o ideal estético na sociedade moderna (ÁRIES, 1981, apud PAULO; ALMEIDA,
2006). Assim, é possível encontrar cada vez mais adultos espelhados no ideal adolescente, o
que significa que aqueles não conseguem se responsabilizar e tirar suas conclusões sobre a
vida, tão pouco transmiti-las a seus descendentes, portanto não assumem nenhuma autoridade
frente a eles, “deixando-os livres e sem referências” (PAULO; ALMEIDA, 2006).
Segundo Freire (1994, apud PAULO; ALMEIDA, 2006) a sociedade não produz
modelos ou imagens para o ideal, para que o sujeito possa se identificar e investir sua libido;
ao invés disso tem-se uma exaltação do eu ideal em detrimento do ideal coletivo, o que acaba
por degradar a ideia de lei e os ideais sociais.
Birman (2008) destaca que as figuras parentais, da família pós-moderna, passaram a
buscar uma satisfação singular de seus desejos e projetos existenciais, que acabou por
promover um quê de experimentação permanente, que se aproxima do “estilo adolescente de
existência”. Como consequência, o que se observou foi uma fragilização da autoridade
simbólica das figuras parentais, que faz com que os pais fiquem mais semelhantes, quase
iguais aos seus filhos adolescentes, e que passem a ser encarados quase como “parceiros na
aventura inquieta da existência” (BIRMAN, 2008, p. 99).
VIOLÊNCIA

A violência é um conceito de difícil definição, sendo alvo de diversas discussões e
divergências teóricas, sendo sua conceituação plástica, de acordo com as diferentes
perspectivas que se propõem a defini-la (SOUZA; RISTUM, 2005). Trassi (2006) ressalta
essa dificuldade ao se referir à Violência – com V maiúsculo – já que a entende como algo
para além de nossa capacidade de enfrentamento, o que resulta em uma impotência frente a
ela. Para podermos ter algum tipo de ação, precisamos lidar com as formas de expressão de
Violência, no caso, a violência – com v minúsculo – que se configura como um relevo, uma
superfície da Violência.
Arendt (2009) afirma que a violência é instrumental, um meio para alcançar algo
almejado, e que necessita de uma justificação para ser usada; logo, por ser um instrumento
não pode ser essência de nada.
Marty (2006) afirma que um dos conceitos de violência é “o exercício da força sem
levar em conta alguém ou alguma coisa” (p.120).
Trassi (2006) ressalta a violência como uma parte integrante da cultura, que está tão
impregnada no modo de agir da sociedade e em nosso cotidiano que acabamos por não nos
darmos conta dela. Pontua que é nesse contexto que construímos nossa forma de pensar, agir
e existir, assim como as novas gerações o fazem.
Costa (1984) afirma que o conceito de violência em psicanálise é de difícil definição e
que constantemente muda conforme o contexto, e que por vezes é possível se deparar com
definições estapafúrdias. Contudo, o autor entende a violência como o emprego da
agressividade para fins destrutivos, sendo que esse desejo pode ser tanto racional e consciente,
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como irracional e inconsciente. Desse modo, por se tratar de um desejo, a violência mostra
sua característica especificamente humana, já que o animal não deseja, e sim necessita. Esse
pensamento é corroborado por Trassi (2006), ao afirmar que, por mais surpreendente e
“terrorífica” que seja, a violência é uma produção humana e está ancorada na agressividade
presente em todos.
Cavalcanti (2007) fala de uma socialização baseada em uma cultura da violência e do
medo que está se consolidando em nossa sociedade, onde a violência aparece como forma de
comunicação e organização social. Uma das consequências dessa nova forma de socialização
é a consolidação de um paradoxo na forma de entender a violência, já que esta é ora vista
como condenável e brutal, ora entendida como banal e aceitável, e até mesmo natural.
Arendt (2009) ressalta que existe uma glorificação da violência, que é causada pela
severa frustração da capacidade de ação no mundo moderno, ou seja, a violência é glorificada
quando o sujeito se vê como não agente do mundo que o cerca. O poder aparece como a
capacidade humana não só de agir, como agir de comum acordo, logo, afirma a autora, como
não agente o sujeito se vê sem poder e apela para o instrumento que valida a potência
individual, a violência, (ARENDT, apud COSTA 1984).
Birman (2009) destaca a universalidade do fenômeno violência, já que é possível
observá-la em diferentes culturas e épocas. Contudo, o autor sinaliza a importância de não
confundir a universalidade da violência com uma naturalização da mesma.
Segundo Silva Júnior e Besset (2010), a violência seria “um excesso pulsional
ocasionando a ruptura dos laços sociais constituídos no interior da cultura” (p. 325) e,
partindo desse pressuposto, a violência se caracterizaria como um gozo para o sujeito, um
mais além da agressividade animal.
ESCUTA CLÍNICA

A escuta clínica é o principal dispositivo da psicanálise, que surge e se desenvolve na
escuta e a partir da escuta singular à qual se propõe (MACEDO; FALCÃO, 2005). Ao propor
um tratamento baseado na escuta, Freud revoluciona o pensamento da época, ao propor uma
inversão do olhar médico, onde o doente não era levado em conta em relação ao seu próprio
mal-estar (ROUDINESCO e PLON, 1998). Ao retirar do âmbito nosográfico a “verdade”
sobre o paciente, Freud entrega ao próprio paciente a palavra, para que ele fale sobre si
mesmo. Assim, surge o convite da psicanálise de que o analisando tome uma posição ativa
frente ao sue processo de cura (MACEDO; FALCÃO, 2005).
Para que se estabeleça a relação analisando-analista é necessário que o primeiro
suponha no segundo “um saber sobre aquilo que desencadeou seu sintoma, um saber sobre
seu saber inconsciente” (MONTEIRO, 1999, p. 182), endereçando dessa forma sua demanda
ao analista. Macedo e Falcão (2005) definem a situação analítica como uma situação de
comunicação onde circulam demandas nem sempre lógicas ou fáceis de serem decifradas, mas
que noticiam o desejo e a necessidade de serem escutadas.
O analista atribui sentido àquilo que é falado pelo analisando, o que determina a
identidade deste, de forma a ocupar frente a ele o lugar de Sujeito Suposto Saber, que é o
principio constitutivo da transferência (MONTEIRO,1999). De fato, “a transferência é
possível porque existe um sujeito que demanda e outro que é suposto saber” (MONTEIRO,
1999, p. 183). Dessa forma, a transferência ocupa um lugar central na prática psicanalítica,
sendo a psicanalise o único método psicoterápico a entender a transferência no âmbito da
universalidade das relações e a propor que ela seja analisada no interior do tratamento
(ROUDINESCO e PLON, 1998).
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Apesar de ter surgido no contexto clínico, a atuação da psicanálise se estende muito
além do divã do analista. No que diz respeito à aplicação na condução de grupos, Coutinho e
Rocha (2007) defendem que o trabalho é possível na medida que o psicanalista possa ocupar
um lugar que o permita escutar e intervir de forma diferenciada e que leve em consideração a
transferência e a criação de espaços de fala e reconhecimento.
Pensando no contexto de intervenção em grupos com adolescentes, Coutinho e Rocha
(2007) defendem que o psicanalista deve ser capaz de sustentar o lugar da fala e do
reconhecimento das questões que angustiam e se colocam frente aos adolescentes. As autoras
ainda advertem sobre a importância do psicanalista não se identificar ao lugar de Sujeito
Suposto Saber, oferecendo respostas prontas e um conhecimento fechado. Elas defendem que
“o psicanalista deve apenas garantir um lugar de alteridade, onde as falas possam ser
endereçadas e apropriadas e os sujeitos possam se situar diante desse Outro, produzindo um
saber em nome próprio” (COUTINHO; ROCHA, 2007, p. 74). Em outras palavras, levando
em consideração que, apesar de ocupar o lugar de Sujeito Suposto Saber, o analista não deve
assumir essa posição de fato, pois estaria ocupando o lugar do Mestre (MONTEIRO,1999).
Dessa forma, a partir do manejo da transferência, é possível que ao invés de analisadas
e obturadas a partir de um saber prévio, as questões emergentes no grupo possam ser
discutidas e até mesmo respondidas pelo próprio grupo “através de um saber compartilhado
construído ao longo do trabalho” (COUTINHO; ROCHA, 2007, p. 73). Nessa perspectiva, o
grupo se constitui como um espaço onde é possível que sujeitos reconheçam e construam o
conhecimento sobre eles mesmos.
MÉTODO

O presente trabalho tem cunho qualitativo, sendo que ao longo de seu
desenvolvimento foi pesquisado o fenômeno da violência na adolescência. Por se tratar de um
fenômeno com particularidades e contexto específico, é necessário que essas características
sejam levadas em consideração na análise e discussão dos dados.
A presente pesquisa se enquadra no modelo de pesquisa-intervenção, o que significa
que o processo de construção dos dados ocorre a partir de uma intervenção junto aos sujeitos
participantes. A pesquisa-intervenção é um desdobramento metodológico da pesquisa-ação,
que pode ser definida como “uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas de pesquisa
consagradas para informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática” (TRIPP, 2005,
p. 447). Em outras palavras, é uma construção interventiva.
O procedimento escolhido para a coleta e construção dos dados foi o grupo focal,
definido por Kitzinger e Barbour (1999, apud BARBOUR, 2009) como qualquer discussão de
grupo em que o interventor esteja atento e encoraje as interações do grupo, ou seja, para que o
grupo seja um grupo focal é necessário que o pesquisador incentive que os membros do grupo
interajam entre si e não somente com o pesquisador.
Outro aspecto relevante se refere ao fato de ser possível coletar respostas de eventos
enquanto estes se desenrolam (BARBOUR, 2009), o que combina com o método de pesquisaintervenção.
Para a investigação, foram realizados quatro encontros com a duração de uma hora e
trinta minutos cada. Esses encontros ocorreram em uma escola pública do Distrito Federal,
sendo os sujeitos pesquisados adolescentes matriculados e cursando o oitavo e nono ano do
ensino fundamental, com o número de participantes variando entre vinte e vinte e sete alunos.
A escolha dos alunos para a participação do grupo foi feita pela coordenadora
pedagógica, que relatou ter utilizado como critério de seleção os alunos que apresentavam
problemas disciplinares e de escolarização.
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A escola está vinculada ao projeto de pesquisa intitulado “Violência nas escolas:
prevenção e intervenção no cotidiano escolar por meio do desenvolvimento pessoal de
professores e análise clínica das práticas profissionais educativas”, coordenado pela Profa Dra
Sandra Francesca Conte de Almeida. A realização do grupo de escuta dos adolescentes foi
parte integrante do processo de coleta de dados da pesquisa.
Os grupos foram conduzidos por uma pesquisadora-analista e, além desta profissional,
encontravam-se presentes três bolsistas de Iniciação Científica (IC/CNPq), que realizaram os
registros das sessões grupais , dentre os quais a autora deste estudo.
A análise e discussão dos dados foi feita a partir da análise de conteúdo proposta por
Bardin (2002) e consistiu na elaboração de núcleos de sentido, organizados em categorias
temáticas. Os nomes dos adolescentes participantes serão indicados por letras aleatórias, os
bolsista/alunos com a letra B e a pesquisadora-analista com as letras P.A.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

O trabalho realizado utilizou o método da pesquisa-intervenção e o recurso ao grupo
focal devido à sua praticidade e aplicação em contextos não clínicos. Levando em
consideração que o manejo do grupo foi orientado pela psicanálise, pode-se dizer que o grupo
se beneficiou das especificidades dessa abordagem teórica, tendo em vista que se configurou
como um espaço de fala e de construção de novos sentidos, via transferência e identificações
horizontais e verticais estabelecidas entre seus participantes (COUTINHO; ROCHA, 2007).
No primeiro encontro foi constatado que os adolescentes não haviam sido informados
do porquê lá se encontravam. Uma das explicações e justificativas que lhes foram dadas foi:
“Entra lá naquela sala que vai ser interessante”.

No início desse encontro, que aconteceu em uma sala totalmente inapropriada,
desconfortável e excessivamente quente, os adolescentes se mostraram muito agitados, de
forma que gritavam e empurravam uns aos outros, entravam e saiam da sala e empurravam as
carteiras nos colegas. A “bagunça” foi diminuindo conforme a pesquisadora-analista foi
conversando com eles e após a apresentação dos pesquisadores e de cada um dos
adolescentes. Foi possível perceber que eles foram se interessando pelo que tratava aquele
espaço e se organizando de maneira a formar um círculo em volta da pesquisadora. Ao final,
ao serem indagados sobre o que gostariam de conversar nos encontros subsequentes, três
temas foram escolhidos: sexualidade, drogas e armas e violência na escola.
A partir do segundo encontro as reuniões do grupo passaram a transcorrer em uma sala
com ar-condicionado, a sala de informática da escola, solicitada pela pesquisadora-analista.
Houve grande resistência da escola em ceder esse espaço, pois, segundo a coordenadora, os
adolescentes poderiam quebrar ou roubar o equipamento da sala. Essa resistência voltou a
insistir, por meio da coordenadora pedagógica, que se esqueceu que havíamos solicitado
aquela sala, que não encontrava a chave para abrir a porta, tentando, inclusive, sem se dar
conta, abrir a sala com a chave pertencente à sala anteriormente disponibilizada.
Esses “enganos” e “dificuldades”, que compareceram na utilização de uma sala mais
apropriada e confortável, de fato pareceram estar relacionados a uma resistência ao trabalho
proposto. A intervenção com os adolescentes pode ter se configurado como uma ameaça para
a escola, capaz de denunciar suas falhas e imperfeiçoes.
Devido à dificuldade inicial dos adolescentes de sustentar uma discussão oral, foi
proposto que cada um escrevesse a pergunta que gostaria de fazer em relação ao tema
abordado e que a colocasse em um saco junto com as demais, sem necessidade de que se
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identificassem. Dessa forma, foi possível que os adolescentes colocassem suas dúvidas frente
ao grupo, sem que fosse necessário se expor, em um primeiro momento.
Em relação ao tema sexualidade, foi constatado que os adolescentes possuíam poucas
informações sobre o assunto, quando não informações equivocadas. A maior parte das
perguntas foi em relação às mudanças corporais, próprias ao processo adolescer. Pelas
perguntas e reações dos adolescentes, pôde-se inferir que a maioria não era ativa sexualmente
e muito menos promíscua como, equivocadamente, poder-se-ia pensar, se induzidos por
algumas imagens e representações sociais divulgadas pela mídia acerca dos jovens pobres de
nossa população
A sessão onde o tema foi a sexualidade evidenciou o processo de adolescência dos
alunos, sendo constatada uma grande quantidade de mitos, grande desinformação e uma
prática sexual rara. A curiosidade, a insegurança e a angústia face à sexualidade, que aparece
como algo novo e desconhecido, faz parte do processo pubertário, com a entrada do sujeito na
genitalidade, que permitirá ao adolescente reeditar seu complexo de Édipo e dar um novo
sentido à sexualidade infantil (MARTY, 2008).
O terceiro encontro do grupo teve como tema as drogas, inicialmente vinculado ao
tema das armas. Contudo, os adolescentes entenderam que não cabia falar de armas naquele
encontro. Nessa sessão havia um número maior de adolescentes do que nas anteriores, fato
que se deveu à “propaganda” que os adolescentes fizeram do grupo para seus colegas, dizendo
que era interessante e convidando-os a participar.
Nesse encontro foi sugerido que a discussão ocorresse sem o uso das perguntas
escritas. Todavia, os adolescentes preferiram as perguntas por escrito, pois entendiam que
esse formato era melhor, já que não gostariam que os colegas soubessem o que estavam
perguntando.
Ao se discutir o tema drogas, foi possível perceber a preocupação dos adolescentes
com os prejuízos orgânicos causados pelo consumo, como, por exemplo, até quanto poderiam
usar sem sofrer grandes sequelas ou overdose.
No quarto encontro, o tema discutido foi violência na escola. Entretanto, a violência
que ficou em evidência nessa sessão foi a externa à escola, em especial a praticada pela
polícia e pela família.
Seguindo o método de análise de conteúdo, de Bardin (2002), os dados foram
analisados e organizados em quatro categorias temáticas: apoio narcísico (pais e/ou
professores), Ideal de Eu e identificação, relação transferencial e concepções de violência.
APOIO NARCÍSICO

A partir das falas registradas no grupo e de alguns episódios observados na escola, foi
possível perceber duas figuras da escola que ocupavam uma posição de enfrentamento em
relação aos adolescentes. Uma dessas figuras foi um professor de educação física, que já não
trabalhava mais no local.
Tinha um professor que gritava também. Ele dizia que era do corpo de bombeiro.
Ele falava que tinha um camaro amarelo, mas sempre vinha de pezão.
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” tipo ameaçando, sabe? E eu
disse: “olha o tamanho dessa cadeira”.

A partir das falas dos adolescentes, é possível inferir que o professor entrava em um
movimento de rivalização com os alunos, onde existia tanto uma afirmação de força física,
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quanto de “potência” em relação aos alunos. Dessa forma, pode-se pensar que o professor
contra-reagia à violência suposta nos adolescentes.
Ao assumir a posição de concorrente frente aos alunos, o professor negava a diferença
geracional (MARTY, 2006) existente entre eles e passava a competir com os alunos em uma
posição de igualdade. A consequência de ocupar tal posição junto ao adolescente, ou seja,
ocupar uma posição de adolescente frente a outro adolescente, fez com que esse professor não
sustentasse a função de adulto e, consequentemente, não servisse de referência para seus
alunos adolescentes.
Essa postura corrobora o que Kehl (2008) afirma se tratar de um problema em nossa
cultura, que seria o fato de que os adultos têm se identificado com o ideal teen, deixando
assim a vaga de “adulto” desocupada.
A outra figura descrita pelos adolescentes foi uma coordenadora da escola que,
segundo eles, sempre gritava com todo mundo, nunca lhes dando espaço para que falassem,
além de utilizar de grosseria no trato do dia a dia, como no fragmento de fala:
Ah, ela parece um general, fica só gritando aquela voz do diabo. Chegava falando:
“bora CED XX (Centro Educacional XX), eu não quero ver ninguém nos
corredores”.

A referida coordenadora também assumia uma postura de confronto com os
adolescentes, utilizando uma fala violenta ao se dirigir a eles. Ela se configura como outro
exemplo de contra-reação à violência dos adolescentes, quando de fato deveria ocupar uma
função continente da destrutividade potencial dos alunos (MARTY, 2006).
Essa coordenadora foi, conforme relatado no grupo, inclusive alvo de um movimento
de alguns alunos que, por meio de redes sociais, criaram um grupo chamado “Cala a boca,
Fulana”, e que resultou na expulsão de seis alunos da escola. Contudo, esse ocorrido
proporcionou um reposicionamento da profissional no modo de se relacionar com os alunos.
Ela não está gritando mais.
Ah! Agora, ela está toda educada. Tratando todo mundo bem.

Percebeu-se, ainda, que os adolescentes possuíam uma figura de referência importante
dentro da escola, a coordenadora pedagógica, que era tida por eles como uma pessoa com a
qual podiam dialogar e de quem recebiam um tratamento diferenciado, quase particular, onde
podiam se reconhecer na posição de sujeitos e não de bando ou de massa agregada, como
frequentemente eram referenciados. Foi possível perceber, rapidamente, uma forte vinculação
dos alunos com essa coordenadora.
É importante ressaltar que essa profissional parecia ter um forte movimento
identificatório com os adolescentes. Como exemplo desse movimento, tem-se o fato de que
em uma das reuniões realizadas com os pesquisadores, ela estava com mechas cor-de-rosa no
cabelo.
Foram as meninas que fizeram. É feito com rímel. Eu estava até com o rímel cor-derosa, mas aí eu tirei porque tinha que atender pais de um aluno. Aí, não dá pra
atender pai de rímel rosa, né?

Esse processo de identificação com o adolescente faz parte do trabalho com eles, já
que a adolescência é um período de ressignificação das identificações e das “certezas”
adquiridas na infância, processo que coloca o adulto frente à sua própria infância e às suas
próprias “certezas” (PAULO; ALMEIDA, 2006). Contudo, apesar da identificação com os
alunos, a coordenadora conseguia se diferenciar deles e ocupar o lugar de adulto frente aos
mesmos, demarcando a diferença geracional.
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Foi possível constatar, a partir das falas no grupo e da devolutiva com a coordenadora,
que esta realizava o papel de apoio narcísico junto aos alunos, pois acolhia a fala dos
adolescentes e incentivava que os problemas e dificuldades encontrados fossem solucionados
a partir do diálogo, ou seja, ela possibilitava ao adolescente uma forma de resolução que
privilegiava a palavra em detrimento da ação. Essa postura corrobora o que é defendido por
Almeida et al. (2010), que apontam a necessidade de os professores exercerem a posição de
suplência das funções parentais, no que diz respeito ao apoio narcísico ao adolescente, pela
oferta de objetos da cultura, de limites e da palavra, no lugar da ação.
Vale ressaltar, assim, que a escola tem uma função para além da de transmitir
ensinamentos, para além do ato pedagógico. Esse espaço é também um lugar de inscrição
social, o que lhe atribui uma “função coextensiva à dos pais em relação à tarefa de educação
das crianças” (MARTINS, p. 29).
Nessa mesma linha de pensamento, Legnani et al. (2012) propõem que a função da
escola se coloque para além de dirigir seus alunos para escolhas específicas, oferecendo-lhes
elementos que os incentivem a refletir sobre suas concepções, buscas e ações no mundo.
Cavalcanti (2007) concorda com essa posição ao afirmar que o espaço escolar, apesar
de não ser o único que exerce a função de mediação dos comportamentos do sujeito, possui
grande importância no que diz respeito à função socializadora, em especial nos bairros de
maior vulnerabilidade socioeconômica.
Outro aspecto relacionado ao suporte narcísico, exercido pela coordenadora, é a
compreensão de que a adolescência é passageira e que é necessário dar conta de suportar essa
“fase” (MARTY, 2006), conforme pode-se depreender do relato:
Eles são muito meninos, muito imaturos.
Pois é, às vezes a gente acha que esses meninos são de um jeito, mas a gente nem
conhece eles direito.

Dessa forma, ao entender a adolescência como um período passageiro do qual os
adolescentes irão se desvencilhar, períodos no qual estão em mudança, a coordenadora
permitia-se surpreender com os alunos, compreendendo que existem possibilidades de
mudanças ao longo do processo de adolescer. Logo, apesar dos rótulos, a transformação dos
adolescentes era entendida como cabível, pois os rótulos são temporários e passíveis de
ressignificação.
IDEAL DE EU E IDENTIFICAÇÃO

A partir da fala dos adolescentes, foi possível perceber que um dos Ideais de Eu que
aparece é o de “ser traficante”, sendo que alguns deles disseram claramente que essa é a
“profissão” que desejavam seguir.
Eu quero ser traficante.
Eu vou ser traficante.
Nós vamos ser chefe do morro.

Contudo, o traficante, como ideal, não era uma unanimidade no grupo, sendo na
verdade um ideal para apenas alguns deles.
Em outras falas, foi possível perceber a preocupação com que profissão seguir.
Ser biólogo é uma boa profissão? O que um biólogo faz?
Eu quero ser juiz. Não, quero ser promotor de justiça.
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Essas falas parecem ilustrar a preocupação com o futuro e com a qualidade dos ideais
que desejam seguir. Além disso, mostram um movimento de buscar os ideais oferecidos e
aceitos pela cultura, inclusive o desejo de justiça e de limites, o que representa um movimento
de abandono do narcisismo infantil, onde o eu é seu próprio ideal, para a busca de modelos
culturais, que possam se configurar como esse novo ideal de eu para o sujeito (FREUD,
1914). É o abandono da certeza e completude do eu ideal para o reconhecimento como sujeito
faltoso e da incerteza do ideal de eu (COSTA, 1988).
Outro aspecto importante se refere ao movimento identificatório presente entre os
adolescentes. Ao longo dos grupos foi possível perceber alguns adolescentes que
“denunciavam” ou falavam por seus colegas, quase ocupando uma função de porta-vozes do
grupo.
E: Aqueles três tacaram pedra na casa dos macumbeiros.
S: Ela já foi expulsa do Cruzeiro, porque tacou a cadeira na professora.
— S: A Si foi presa de novo.
— P.A: Por que ela foi presa?
— S: A mãe dela é doida, expulsa ela de casa e depois fala que ela fugiu.
S: O pai dela (menina ao lado dela) virou gay.

Paulo e Almeida (2006) destacam que na adolescência o sujeito está em busca de
novos modelos identificatórios, diferentes dos oferecidos pelos pais, na infância. Nesse
movimento psíquico, a amizade ocupa um lugar de destaque para o adolescente, já que o
amigo aparece como uma possibilidade de identificação diferente das estabelecidas na
subjetividade infantil. As autoras ainda afirmam que o amigo aparece como um duplo, de
forma que ocorre um retorno reeditado do estádio do espelho, onde o amigo funciona como
reflexo, como duplo, como outro eu.
Logo, o movimento observado no grupo, onde uns falam pelos outros, denuncia a
identificação quase especular presente na adolescência, onde o outro é um outro eu, quase
uma extensão do sujeito.
Ao longo dos encontros, foi possível perceber, a partir do movimento de identificação,
que os adolescentes passaram a funcionar como um grupo, de forma que se complementavam
e se respondiam mútua e reciprocamente. Um exemplo desse movimento é a seguinte fala:
P.A.: Tem problema, droga na vagina? (lendo a pergunta). Não entendi essa
pergunta.
S: É quando as mulheres vão levar drogas pros machos na cadeia.

Essa fala demonstra um movimento de “tradução” daquilo que é do âmbito deles,
como grupo, para a pesquisadora-analista. Ao longo dos encontros, os adolescentes foram se
identificando cada vez mais como um grupo, o que fez com que as “denúncias” e traduções
das falas dos colegas ficassem mais frequentes e mais diversificadas, denotando uma
autorização maior de si mesmo e do grupo.
Ao final, quando indagados sobre o que haviam gostado, nas sessões grupais, alguns
afirmaram que gostaram porque puderam se conhecer uns aos outros, já que a maioria não se
conhecia. Dessa forma, a participação no grupo pôde proporcionar a formação de um grupo
de adolescentes, o que aparece como algo positivo, já que o grupo pôde constituir um espaço
criativo e saudável de exercício da liberdade e autonomia, bem como “da construção de novos
referencias simbólicos no campo do Outro e da cultura, permitindo e auxiliando a resolução
da ‘crise de identidade’, na adolescência” (PAULO; ALMEIDA, 2006, p.10).
Outro aspecto observado foi o fato de os adolescentes estarem “seduzidos” pelo
consumo, já que mais de uma vez observamos alguns deles usando tênis de marcas
notoriamente caras. Kehl (2008) afirma que os adolescentes costumam desempenhar o papel
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de “caixa de ressonância dos sintomas da cultura” (p.6); logo, se estamos inseridos na cultura
do consumo, nada mais lógico que os adolescente reflitam esse sintoma. Dessa maneira, a
busca pelos tênis de marca é uma tentativa de se fazer reconhecer pela cultura dominante, de
mostrar que eles têm a mesma “potência”, os mesmos gadgets que os garotos de sua idade,
que transitam em outros meios sociais. Em outras palavras, o consumismo aparece como uma
fantasia de inclusão em oposição à realidade da exclusão social que vivenciam no cotidiano.
RELAÇÃO TRANSFERENCIAL

No decorrer das atividades, foi possível constatar alguns movimentos transferenciais
dos adolescentes em relação à pesquisadora-analista e aos bolsistas de iniciação cientifica.
Durante o encontro que tratou sobre drogas, apareceu uma questão sobre o lança
perfume. Um dos adolescentes informou a pesquisadora que a expressão usada quando se
referia ao uso da substância não era “cheirar”.
E: É badagada.

Ainda nesse encontro, esse mesmo aluno indagou a uma das bolsistas sobre o que se
tratavam as anotações realizadas.
E: O que você está anotando aí? É o que a gente fala?
B: É
E: Você anotou o que eu disse, de badagar?

Ao querer se certificar se o que ele tinha dito havia sido registrado, E. demonstrava o
desejo de ter seu saber reconhecido e valorizado por esse Outro que se colocava à sua frente,
de modo que o reconhecimento vindo do Outro é valorizado pelo lugar de Sujeito Suposto
Saber que ele ocupa.
No encontro seguinte, as anotações voltaram a interessar os adolescentes.
—E: O que é que você tá anotando? (se dirigindo a bolsista). Ela escreveu o que
você falou (se dirigindo a P).
—P: Uai, o que que tem? Desde que ela não me entregue para os canas. Ela é
psicóloga e não polícia.

Essas falas denotam o entendimento de que a relação estabelecida com os
pesquisadores era diferente das que eles costumavam estabelecer com os demais adultos que
faziam parte de suas vidas, já que nessa relação eles podiam falar sem “temer” qualquer
medida repreensiva. Ao discorrer sobre o processo de transferência na clínica do adolescente,
Rassial (1999, apud GUTIERRA, 2002) acentua a importância do psicanalista se diferenciar
dos demais “adultos” presentes na vida do adolescente, já que esses adultos podem ser vistos
como incapazes de compreender a demanda do adolescente.
Assim, não havia problema de que suas falas fossem anotadas, pois os adolescentes
reconheciam que a relação estabelecida com os pesquisadores era de outra ordem. A oferta de
escuta permitiu o estabelecimento da demanda (de amor e de reconhecimento) endereçada ao
Sujeito Suposto Saber sobre o seu desejo, por meio da relação transferencial.
Outro movimento transferencial apareceu pela via da identificação:
—P.A: Espancar na escola é crime, sim. Sabe quando é que a gente bate? Quando
faltam as palavras.
—A: Eu não gosto de brigar.
—S: Ah, é verdade.
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—E: É mesmo.

Essas falas, concordantes com a pesquisadora-analista, demonstravam o desejo de
“agradar”, de dizer que também não gostavam daquilo que ela (elevada à categoria de Sujeito
Suposto Saber) afirmava não ser adequado. Esse movimento de concordar com a pesquisadora
também apontava para uma identificação com os seus ideais, de forma a afirmar que eles
também tinham algum traço que ela possuía (ROUDINESCO; PLON, 1998).
—S: Isso (os grupos) você já fez em outras escolas?
—P.A.: Já em muitas. Com aluno e com professor.
—M: E é melhor com professor ou com os alunos?
—P.A.: Eu não sei, meu objetivo é que vocês reflitam. Não tem prova, não tem
controle.
—M: Tá, mas com quem é melhor?

Essas falas demonstram a preocupação com o desempenho, com a importância que
eles tinham para a analista-pesquisadora, e comparecem, ainda, como uma
competição/rivalidade com os professores. A questão, aqui, parece ser quem era melhor ou
mais amado. Dessa forma, é possível dizer que se instalou aí uma demanda de amor
(MONTEIRO, 1999), onde a pergunta de fato era: “Quem você ama mais? A gente ou os
professores?”.
CONCEPÇÕES DE VIOLÊNCIA

Em relação ao entendimento acerca da violência, foi possível constatar que apareceu
no discurso dos adolescentes principalmente a violência física, exercida pela polícia e pela
família.
Quando os policiais batem em nós (respondendo à pergunta de quando eles sofriam
violência).
Sim, dá tapa na cara.
Já levei coronhada na cabeça.
Se você ficar calado apanha.
Quem são os PM's que batem em vocês? Se PM vier me bater, bato neles! A PM
nem bate assim. Quem bate é a força nacional, é a Rotam.
Uma vez me perguntaram (policiais) onde eu morava. Aí eu disse: ‘Ali’. Aí, 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?’.
Do pai não (apanho), mas da mãe já fui espancada.
Meu irmão apanha com vara de goiaba.

Inicialmente, compareceu a violência física, externa à escola, sendo que esta era tida
como não violenta e representava quase um refúgio para a violência advinda do resto do
mundo. Contudo, ao longo das sessões, foi possível perceber um processo de
reposicionamento subjetivo em relação ao que era violência. Essa mudança é bem ilustrada ao
ser questionado se determinada expressão poderia ser considerada um xingamento, logo, se
era um ato violento.
Filho do Belzebu, é xingar?

Assim, o xingamento, apesar de não ser uma violência física, passou a ser entendido
por eles como violência, no caso, psicológica.
O P (um coordenador) chamou o M (aluno) de filho do Belzebu.
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Outro aspecto que denotava a mudança de posicionamento em relação à compreensão
da violência foi a pergunta que surgiu durante esse encontro.
O que é violência psicológica?

Incitados pela pesquisadora, os próprios adolescentes responderam à questão,
definindo violência psicológica como bullying. Tendo sido a violência psicológica
apresentada como bullying, os adolescestes começaram a citar diversos exemplos de
violência, que eles ou os amigos haviam sofrido.
A outra aqui, fica me chamando de neguinho da beija-flor só porque sou preto.
Me chamam de pau seco, de vareta, cabeça de balão.
Falam que sou irmão de sicrano, que é viado.
Tenho uma prima que é bem pretinha. Aí, chamam ela de petróleo, fusca preto.

Apesar de não ter sido considerada bullying, a não aceitação das diferenças, no
ambiente escolar, foi também entendida como uma violência psicológica:
Na escola há diferença de certos estilos e o pessoal não aceita. Algumas pessoas são
homofóbicas.

A violência verbal, antes naturalizada, passou a ser significada como violência a partir
do momento em que afirmaram a possibilidade da palavra funcionar como “arma”, como
ferramenta de agressão. Ao contrário do que apareceu incialmente, em que a violência era só
“porrada” ou agressões no âmbito físico, do corpo, os adolescentes passaram a entendê-la
também como psicológica, simbólica.
A pobreza dos processos de simbolização, de alguns adolescentes, favorece a
passagem ao ato, em detrimento da palavra, como forma de resolução dos conflitos
(GENTILI, 2007). Por isso, provavelmente, as agressões físicas entre colegas, no caso, as
brigas, não eram consideradas formas de violência e sim uma maneira de se defender entre
iguais.
Não é (violência). É forma de se defender.

A partir dessa fala, pode-se supor que para aqueles adolescentes a violência física só
se constituía como tal quando advinda de uma relação vertical, ou seja, de uma relação
assimétrica, que pressupunha uma autoridade. Dessa forma, as brigas com os colegas
apareciam como naturais e faziam parte das interações sociais.
Pôde-se perceber, então, que de início a concepção de violência dos adolescentes
consistia no que ameaçava sua integridade física, ou seja, só era violento o que atingia o
corpo. Essa violência física se encontrava, sobretudo, fora do espaço escolar, sendo
proveniente da família e da polícia. Contudo, a partir das discussões proporcionadas pelo
grupo, houve uma ampliação da concepção de violência, de forma que a violência psicológica
também passou a ser considerada violência. A partir desse reposicionamento subjetivo dos
adolescentes, a escola, antes vista como não violenta, passou a ser significada como um
espaço que também podia ser habitado pela violência, sendo, entretanto, a violência do espaço
escolar caracterizada, sobretudo, como psicológica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adolescência aparece em nossa cultura como algo que deve ser temido ou, no
mínimo, vigiado de perto, já que não se sabe o que pode advir de um sujeito tão “instável”
quanto o adolescente. Dessa forma, existe um receio, um medo que assola os adultos ao se
depararam com ela, medo intensificado quando a adolescência diz respeito aos próprios filhos
(KEHL, 2008).
Contudo, apesar do discurso social sobre o adolescente como “impossível”,
“intratável”, como aquele com quem nenhum acordo é possível, o trabalho com os alunos
adolescentes se mostrou não só possível e realizável, como também muito rico. Então, o que
é necessário para se trabalhar com o adolescente?
A resposta a essa questão tem a ver com o posicionamento do adulto em relação ao
adolescente, postura bem definida por Becker (1997, apud GUTIERRA, 2002), que entende
que “somente se o adulto admite estar numa relação transferencial como um mestre que não
escreve, mas partilha a verdade, poderá sustentar uma certa posição de autoridade perante este
que ‘aborresce’"(p.111 e 112). Em outras palavras, é necessário que o adulto, ao invés de se
apresentar ao adolescente como detentor da verdade, sustente o lugar daquele que partilha a
verdade, passando a ocupar para o adolescente o lugar de Sujeito Suposto Saber, instaurando,
assim, sua autoridade.
Todavia, é importante ressaltar que a adolescência, de fato, representa um período na
vida do sujeito onde este passa por diversas reedições e reconfigurações em seu psiquismo, e
ainda busca sua entrada no mundo adulto, como participante da cultura. Logo, vale lembrar a
importância da figura do adulto como guia desse estrangeiro que chega, sendo que o
diferencial se encontra na postura do adulto ao lhe oferecer as “coordenadas”.
O trabalho com os adolescentes foi possível devido à transferência estabelecida com
os pesquisadores, que ocuparam o lugar daquele que não sabe tudo e que convida os
adolescentes a construir junto com ele um saber. Ao realizar o convite à fala, os pesquisadores
proporcionaram aos adolescentes a possibilidade de ligação pela palavra, ou seja, a palavra foi
apresentada como um instrumento para ligar/lidar com as rupturas presentes do período do
adolescer.
Ao se depararem com o interesse genuíno dos pesquisadores de escutar o que eles
tinham a dizer, os adolescentes puderam relatar sua história. O grupo ainda funcionou como
um espaço onde os participantes puderam realizar ressignificações de significados e sentidos e
se reposicionarem subjetivamente frente às questões discutidas.
Em relação ao reposicionamento, este ficou evidente no que se refere às concepções de
violência construídas pelos adolescentes, ao longo dos encontros.
Neste estudo foi confirmada a importância da presença de adultos de referência para o
adolescente, que exerça a função de apoio narcísico, já que ao exercer essa função o adulto
possibilita uma “saída” ao adolescente para lidar com a violência do pubertário. Ressaltamos
que ao se falar de figura de referência estendemos essa função para além das figuras parentais,
de forma que qualquer figura que seja de valência para o sujeito possa exercer suporte
narcísico, o que inclui, necessariamente, a figura do professor.
Nessa perspectiva, ao exercer o apoio narcísico, o professor (no caso deste estudo, a
coordenadora) pode estabelecer uma relação de outra ordem que não a da contra-reação à
violência adolescente, servindo, ao mesmo tempo, de suporte e modelo. Sendo assim, a
presença desse apoio, no contexto escolar, aparece também como uma possibilidade de
vinculação à escola e aos professores, processo que acaba resultando no reconhecimento da
autoridade do adulto, legitimada pelo apoio narcísico que sustenta a fragilidade do
adolescente e pela oferta de objetos culturais.
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Dessa forma, o trabalho com os adolescentes é possível na medida em que são
entendidos como sujeito e não como objeto, compreendendo-os como autores de sua própria
história e detentores de saber. Isso implica não deixá-los a mercê de si próprios e sem
referências no novo mundo que se propõem a desbravar. Logo, é importante que os adultos,
sobretudo pais e professores, exerçam a função de apoio narcísico, com os desdobramentos
educativos que essa função comporta, ora funcionando como suporte e continente, ora como
guia.
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