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DE SE JO E VI O LÊN CIA

Ro sa ne de Abreu e Silva

Intro du ção

Re fle tir so bre a vi o lên cia, nos dias atu a is, tor nou-se um
gran de de sa fio, uma vez que nos ve mos di an te de no vas for mas
de sua ma ni fes ta ção. A pre o cu pa ção com o tema se mos tra em
vá ri os seg men tos da so ci e da de e da co mu ni da de ci en tí fi ca,
onde as pes qui sas exi gem cons tan tes atu a li za ções. Por tan to,
não pre ten do, nes te tex to, apre sen tar res pos tas para a ques tão,
mas sim abor dar al guns ele men tos que pos sam au xi li ar na re fle -
xão des te tema. O tra ba lho com su je i tos in se ri dos na ques tão da 
vi o lên cia nos co lo ca, cer ta men te, vá ri as in ter ro ga ções.

Fa lar so bre a te má ti ca do de se jo e da vi o lên cia im pli ca, ine -
vi ta vel men te, em re to mar al guns as pec tos re la ti vos à cons ti tu i -
ção do su je i to e do ob je to en quan to ca u sa do de se jo. Para de -
sen vol ver o tema, pri me i ra men te, se ria im por tan te tra çar a di fe -
ren ça en tre a vi o lên cia fun da men tal – cons ti tu in te do su je i to, da
vi o lên cia a qual cha ma rei, nes te tex to, de vi o lên cia ino mi ná vel.
Da mes ma for ma, faz-se ne ces sá rio in tro du zir ele men tos que
cons ti tu em a per cep ção do ob je to, uma vez que ele está pre sen -
te na ques tão da vi o lên cia.

Em um se gun do tem po, ten ta rei ar ti cu lar a ques tão do ob -
je to e das vias do de se jo na pro ble má ti ca da vi o lên cia, bem
como a pre pon de rân cia do in ves ti men to em ob je tos de re a li da -
de na pós-mo der ni da de. Atra vés de duas re se nhas de ca sos de
ado les cen tes in se ri dos na ques tão da vi o lên cia, apon ta rei al gu -
mas di fi cul da des as so ci a das à vi o lên cia fun da men tal, que le va -
ri am a vi o lên cia exa cer ba da. Não me nos im por tan te, para con -
clu ir o tema, tor na-se im pres cin dí vel apon tar as di fi cul da des no
tra ba lho ins ti tu ci o nal no que con cer ne esta pro ble má ti ca.

1. A vi o lên cia fun da men tal na cons ti tu i ção do su je i to e na
con cep ção do ob je to

A ori gem de todo o ser hu ma no é mar ca da pela ex pe riên cia 
pri mor di al: o de sam pa ro pri mi ti vo e o com ple to des co nhe ci -
men to ini ci al do mun do que, para se rem su pe ra dos, ne ces si tam



dos cu i da dos de um adul to, cu i da dos es tes que es ta rão li ga dos
a fun ção ma ter na. Os pri me i ros tem pos de vida do ser hu ma no,
en tão, são pon tu a dos por seu con ta to com a mãe. Esta pri me i ra
re la ção mãe-bebê terá um pa pel fun da men tal no cur so da vida
afe ti va do su je i to, ra zão pela qual está no cen tro de vá ri os tra ba -
lhos psi ca na lí ti cos.

O iní cio do pro ces so de de sen vol vi men to mos tra que o
bebê hu ma no é ex tre ma men te de pen den te dos cu i da dos ma ter -
nos, as sim como da pre sen ça con tí nua de sua mãe. A mãe “su fi -
ci en te men te boa” da te o ria de Win ni cott (1960) é aque la ca paz
de res pon der, na tu ral men te, as ne ces si da des de seu bebê, pro -
pi ci an do uma re la ção har mo ni o sa. Po rém, esta re la ção har mo -
ni o sa en tre a mãe e seu bebê pro duz, nes te úl ti mo, sen ti men tos
de ilu são e oni po tên cia.

Para que o bebê pas se do es ta do de de pen dên cia ab so lu ta 
e de fu são ao es ta do de in de pen dên cia – em suma, a pas sa gem
do prin cí pio de pra zer ao prin cí pio de re a li da de tal como o con -
ce be Fre ud –, é pre ci so que se pro du za nele uma de si lu são. A
mãe deve en tão en si ná-lo, pro gres si va men te, a pas sar por pe -
que nas frus tra ções para que ele pos sa es ta be le cer a di fe ren ça
en tre re a li da de e ilusão colocando-o assim, fora da esfera da
onipotência.

É pre ci so con si de rar que, no iní cio da vida, a cri an ça não
con se gue es ta be le cer uma li ga ção en tre a re a li da de sub je ti va e
a re a li da de ex ter na. O iní cio da vida é mar ca do por uma de pen -
dên cia ab so lu ta em re la ção à mãe. M. Mah ler (1968) em pre ga a
ex pres são “sim bi o se nor mal” para des cre ver este es ta do de fu -
são com a mãe. Du ran te esta fase, o bebê fun ci o na como se ele
e sua mãe for mas sem uma uni da de dual no in te ri or de uma úni -
ca fron te i ra co mum. A sim bi o se ins cre ve esta ilu são de uma fu -
são alu ci na tó ria, de uma fron te i ra co mum en tre dois in di ví du os
psi qui ca men te e realmente distintos. O interno e o externo serão
diferenciados gradualmente.

Como po de mos ob ser var, para o iní cio do pro ces so de
sub je ti va ção, é pre ci so que se pro du za a de si lu são de ser um. A
mãe deve fa zer re tor no a sua po si ção ge ni tal re nun ci an do ao
bebê como ob je to de sua com ple tu de. Este re tor no abre o es pa -
ço para a fun ção pa ter na, fa zen do opo si ção à uni da de nar cí si ca
pri má ria. Para tan to, o de se jo da mãe deve apa re cer, em seu dis -
cur so, en de re ça do a um ou tro ob je to e, des ta forma, coloca-se
fora da esfera de onipotência da criança.

Mas esta pas sa gem da ilu são à de si lu são da uni ci da de não
se faz sem so fri men to para o su je i to em for ma ção. Esta per da di -
fí cil e ne ces sá ria mos tra à cri an ça que o ob je to não é má gi co e
que ele não aparece logo que é de se ja do. Se a ilu são fa zia a
cri an ça crer que ela era par te do cor po da mãe, dan do-lhe a ilu -
são de ser um falo ma ter no, a de si lu são cria uma zona de ex pe -

4   Ro sa ne de Abreu e Silva



riên cia in ter me diá ria, um es pa ço tran si ci o nal ne ces sá rio para a
pas sa gem do prin cí pio do pra zer ao prin cí pio de re a li da de.

A cons ti tu i ção do su je i to su põe, ne ces sa ri a men te, que uma 
se pa ra ção pos sa se es ta be le cer e, nes te sen ti do, com pre en -
de-se que nas cer sub je ti va men te é dar um pas so para além do
fi si o ló gi co; su põe ain da uma re la ção de ob je to se gui da da pos -
si bi li da de de se cons ti tu ir a per cep ção de ob je to em sua au sên -
cia, pro ces so es sen ci al para a for ma ção de um ob je to psí qui co.
Estas pas sa gens exi gem um tra ba lho de luto e de per da tan to da 
cri an ça quan to da mãe que deve re nun ci ar ao seu bebê en quan -
to ob je to par ci al que lhe per ten ce, de i xan do um es pa ço para a
diferença.

A mãe deve en tão ela bo rar a fal ta es tru tu ral, par tin do do
prin cí pio que a cri an ça não vem re for çar seu nar ci sis mo, que ela
não pode com ple tar o va zio e que ela não é um ob je to de seu de -
se jo e de sua com ple tu de. A se pa ra ção mãe-bebê con sis te na
cas tra ção da mãe, ou seja, na sim bo li za ção da cas tra ção como
fal ta es tru tu ral e no luto de sua oni po tên cia. Po de mos di zer que
a se pa ra ção au to ri za a cri an ça a se de se nhar um lu gar como su -
je i to no mun do e tor na pos sí vel e de se já vel o en con tro com no -
vos ob je tos. Por ou tro lado, a falha deste processo na criança
pode deixá-la submetida ao gozo materno.

Em suma, é a par tir das ex pe riên ci as de so bre vi vên cia face
à au sên cia da mãe e seu re tor no que o ser hu ma no se ins cre ve
na vida; e é so men te se exis te se pa ra ção que ele pode es ta be le -
cer uma re la ção ob je tal com o ou tro. Entre pre sen ça e au sên cia,
in ves ti men to e de sin ves ti men to ma ter no, é que se abre o espaço 
para o advir do sujeito desejante.

Estes ele men tos per mi tem di zer que, após o nas ci men to, a
re la ção com um ou tro ser hu ma no é um fa tor fun da men tal para o 
pro ces so de ma tu ra ção do bebê, para a re la ção fu tu ra com os
de ma is se res hu ma nos e, es pe ci al men te, para a cri a ção do apa -
re lho psí qui co. Este úl ti mo, exer cen do uma fun ção es sen ci al de
as si mi la ção e ela bo ra ção dos es tí mu los pro ve ni en tes da re a li da -
de ex ter na e do meio in ter no, traz em sua cons ti tu i ção e em seu
fun ci o na men to, como pano de fun do de ter mi nan te, as mar cas
da que las ex pe riên ci as com o ou tro hu ma no que o ins ti tu í ram,
mar cas de sa tis fa ção e de frus tra ção, de dor e de pra zer, de
amor e de ódio. Estas pri me i ras in te ra ções nos pri mór di os da
vida e as mar cas por elas de i xa das pre pa ram as con di ções do
indivíduo para lidar com o desconhecido, com o sofrimento e
com a falta estrutural inerente a todo o ser humano.

A par tir des tas cons ta ta ções, po de mos di zer que a no ção
de vi o lên cia está es tre i ta men te ar ti cu la da à cons ti tu i ção do su -
je i to. Ela se ins ta u ra no ser hu ma no des de os seus pri me i ros
tem pos de vida. Bas ta ria aqui pen sar na per da da es ta bi li da de
que é o nas ci men to. Como já ob ser va mos no iní cio do tex to, o
pe que no ser hu ma no vem ao mun do em uma si tu a ção de com -
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ple ta de pen dên cia e de sam pa ro que se se gui rá da de si lu são da
uni ci da de.

Ao ser ilu di do e frus tra do, con ti nu a men te, no de se jo de
com ple tu de e de ser um na fu são com a mãe, ao des co brir que
esta mãe não está ape nas a ser vi ço de suas ne ces si da des pul -
si o na is, pois tam bém o pri va, in ter pre ta suas fal tas enun ci an do
sua ca rên cia e sua de pen dên cia, o ser hu ma no está sub me ti do a 
uma vi o lên cia que o cons ti tui. Este adul to, ao aten der as ne ces -
si da des des te frá gil ser de sam pa ra do que é o bebê hu ma no, o
vi o len ta ao lhe dar o que ele pre ci sa.

Pi e ra Au lag ni er de sig na este pro ces so com o con ce i to de
vi o lên cia pri má ria. Para esta au to ra, a vi o lên cia pri má ria cor res -
pon de ria a ação psí qui ca pela qual se im põe uma es co lha à psi -
que de um ou tro, um pen sa men to ou ação, mo ti va do pelo de se -
jo da que le que o im põe, mas que são, en tre tan to, apo i a dos num
ob je to que, para o ou tro, cor res pon de à ca te go ria do ne ces sá rio
(AULAGNIER, 1975, p. 38).

A no ção de ex te ri o ri da de, in dis pen sá vel para a cons ti tu i ção 
do su je i to, se in tro duz na al ter nân cia pre sen ça/au sên cia da fi gu -
ra ma ter na, o que não acon te ce sem im por uma vi o lên cia ao su -
je i to em for ma ção. Na mes ma pro por ção em que esse ou tro ex -
te ri or é fon te de sa tis fa ção das ne ces si da des, ele é ame a ça, já
que que bra o sen ti men to de uni ci da de. Po rém, é jus ta men te
esta vi o lên cia fun da men tal que pos si bi li ta a re la ção com o ou tro. 
O pe que no ser hu ma no é vi o len ta do pelo dis cur so da mãe que
im põe o re co nhe ci men to de um es pa ço se pa ra do do pró prio,
mar can do a exis tên cia do mundo em confronto com sua psique.
A violência fundamental é, então, condição do surgimento do
sujeito.

Da mes ma for ma, a psi ca ná li se fre u di a na nos mos tra que a
vi o lên cia, en quan to fun da do ra da ci vi li za ção, é de ter mi nan te da
sub je ti vi da de. As re fle xões de Fre ud so bre o Su pe reu se es ten -
dem a um Su pe reu co le ti vo com a mor te do pai da hor da em To -
tem e Tabu (1912) ou na de Mo i sés (1939) pelo povo he breu. O
amor re a pa re ce com o re mor so em re la ção ao cri me e tor na-se o 
mo tor da cons ti tu i ção do Su pe reu pela iden ti fi ca ção ao pai mor -
to, en car re ga do de pu nir este ato e de im pe dir seu re tor no. A
agres si vi da de e a vi o lên cia re no vam-se sem ces sar, de ge ra -
ção em ge ra ção. A for ça de re pres são da agres são en con tra
apo io no te mor de um pos sí vel cas ti go e do amor atra vés do
re mor so.

É des ta for ma que o pai sim bó li co, aque le que po de mos
di zer que está mor to, des de sem pre, or ga ni za o pas sa do e o
tor na pre sen te, cri an do a lei uni ver sal e as leis que hu ma ni zam,
mas que só po dem se es ta be le cer ao pre ço de uma re nún cia.
O laço so ci al nas ce en tão da mor te do pai pri mi ti vo da hor da
sel va gem e se sus ten ta, es sen ci al men te, na se pa ra ção des te
dra ma fun da dor.

6   Ro sa ne de Abreu e Silva



Po de mos di zer que o ho mem da cul tu ra é her de i ro e cúm -
pli ce de um cri me, fato que ten de rá a ser ne ga do e per pe tu a do
por toda a hu ma ni da de. O des ti no do com ple xo edí pi co re to ma
o mes mo dra ma na cons ti tu i ção de cada su je i to. Amor à mãe,
ódio ao pai, que se co lo ca como obs tá cu lo a esse amor, su pres -
são do de se jo de as sas si nar o pai por te mor à cas tra ção. Encon -
tra mos aí mais ele men tos que nos in du zem a pensar na violência 
como essencial ao advir do sujeito.

Po rém, o que está no cen tro de nos sa ques tão é o apa re ci -
men to de uma vi o lên cia ino mi ná vel que se co lo ca em ges to, por -
tan to, algo que não se ins cre ve na lin gua gem. Nes te pon to, nos
de pa ra mos com a vi o lên cia com fins des tru ti vos; uma ex pe riên -
cia de ex ces so que visa o ani qui la men to do ou tro, a sub tra ção
do ob je to. Não se tra ta mais da vi o lên cia pri mor di al, mas de algo
que não encontra lugar na palavra.

A te o ria psi ca na lí ti ca e a prá ti ca clí ni ca com pro vam que “a
pa la vra re cal ca da está in ti ma men te vin cu la da à vi o lên cia e à dor. 
Não se fala o que dói e a vi o lên cia si len cia” (BERLINCK e
RODRIGUEZ, 1987, p.10). Esta ria esta vi o lên cia que cha ma mos
de ino mi ná vel, apon tan do a di fi cul da de em as su mir a vi o lên cia
fun da men tal?

Po de ría mos in fe rir que, quan to mais se bus ca ne gar a vi o -
lên cia fun da men tal, a pre sen ça do ou tro, mais o su je i to se vê
aban do na do aos seus pró pri os im pul sos, na ilu são de oni po tên -
cia. A vi o lên cia se ria uma pos sí vel res pos ta para a si tu a ção do
su je i to fren te ao de sam pa ro, tor nan do-se uma afirmação de sua
existência como sujeito.

Os im pas ses para li dar com o des co nhe ci do, com o so fri -
men to e com a pre sen ça do ou tro nos le vam a pen sar so bre a
vi o lên cia na atu a li da de. O ape lo a me ca nis mos de fen si vos mais
ar ca i cos, as di fi cul da des de sim bo li za ção e ela bo ra ção com que 
se de fron ta o su je i to in se ri do na ques tão da vi o lên cia, apon tam
para a in ten si fi ca ção de um es ta do de de sam pa ro e de de so ri en -
ta ção sub je ti va.

Se guin do a afir ma ção de Cal li ga ris (1996, p. 31), “...pri va -
dos do ob je to do qual pre ci sá va mos para ser al guém, ar ris ca -
mos a não ser mais nin guém. Isto bas ta para sair ati ran do”. Nes -
te pon to, pre ci sa ría mos pen sar de qual ob je to es ta mos fa lan do?
Se a vi o lên cia fun da men tal ou pri má ria é cons ti tu in te do su je i to
in tro du zin do o re co nhe ci men to de um es pa ço se pa ra do do pró -
prio, do ou tro se pa ra do de si mes mo, ela não é so men te cons ti -
tu in te do su je i to, mas tam bém da con cep ção de objeto.

To man do o ter mo ob je to na sua sig ni fi ca ção, ele se ria o
que se co lo ca fren te ao su je i to. Scho pe nha u er (1893-1896), na
sua fi lo so fia, afir ma que uma cons ciên cia sem ob je to não é uma
cons ciên cia, anun ci an do uma re la ção in dis so ciá vel en tre o ob je -
to e o su je i to: não exis te su je i to sem ob je to, nem ob je to sem su -
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je i to. A re pre sen ta ção própria do mundo já implica e contém os
dois termos.

So bre a con cep ção de ob je to, em bo ra com pli ca da e com -
ple xa na te o ria psi ca na lí ti ca, po de ría mos di zer que im pli ca na
exis tên cia do ob je to psí qui co, o qual se cons ti tui no in te ri or do
su je i to e os ob je tos no ex te ri or, ou seja, ob je tos de re a li da de. É
jus ta men te nes te jogo, que en via de um ao ou tro, que tal vez pos -
sa mos falar de uma concepção de objeto na psicanálise.

Po de mos ob ser var a di fi cul da de ini ci al do pe que no ser hu -
ma no em es ta be le cer uma li ga ção en tre a re a li da de sub je ti va e a 
re a li da de com par ti lha da per ce bi da ob je ti va men te. Uma lon ga
evo lu ção será ne ces sá ria para o es ta be le ci men to de uma ca pa -
ci da de a fun dar uma re la ção com o ob je to per ce bi do ob je ti va -
men te e ad mi tir uma exis tên cia se pa ra da, fora da es fe ra de oni -
po tên cia. Se nos apo i ar mos no sen ti do do ter mo ob je to en quan -
to opos to ao sujeito, é preciso então que o objeto se distancie
para que possa ser percebido objetivamente.

Na te o ria fre u di a na, as eta pas do de sen vol vi men to são
mar ca das pela pre va lên cia de um ob je to: oral, anal, fá li co. Po -
rém, o ter mo ob je to em sua te o ria é o que há de mais va riá vel no
que se re fe re à sa tis fa ção das pul sões. A par ti cu la ri da de em sua
te o ria, como tes te mu nha seu tex to Luto e Me lan co lia (1915), é
que o ob je to, an tes de tudo, é aque le da per da, a qual vai ori en -
tar a vida do su je i to no sen ti do de um re en con tro im pos sí vel des -
te ob je to. O es sen ci al nes te pon to é que não exis ti rá ne nhum
ver da de i ro re en con tro com o ob je to. É pela via da sim bo li za ção
que ha ve rá pos si bi li da des de uma subs ti tu i ção.

Na ver da de, no que con cer ne ao ob je to, ele só ace de à sua
exis tên cia ao se tor nar um ob je to per di do. É im por tan te ob ser var 
que, se em um pri me i ro mo men to, Fre ud (1915) con si de ra o ob -
je to como o que exis te de mais va riá vel na pul são, anos mais tar -
de, no seu tex to Esbo ço da psi ca ná li se (1938), ele acen tua que a 
mãe ad qui re uma im por tân cia úni ca. O ob je to in trin se ca men te
va riá vel de sua te o ria das pul sões des lo ca-se para um úni co
ob je to.

Em suma, no de sen vol vi men to psí qui co, os ob je tos da pul -
são de ter mi nam a vida pul si o nal do su je i to, con si de ran do que
sua evo lu ção per mi te a per cep ção do ob je to em sua au sên cia,
vias da cons tru ção de um ob je to psí qui co. Este mo vi men to de
pos su ir o ob je to e de po is per dê-lo, de in ves tir e de sin ves tir este
ob je to é o que per mi te a cri an ça sim bo li zar, a par tir da per da
ima gi ná ria, uma per ma nên cia de ob je to, mes mo quan do ele
está ausente, como testemunha o jogo da bobina freudiano
(1920).

Esta pre sen ça de ob je to na au sên cia tem um ca rá ter fun da -
men tal para a cons ti tu i ção do psi quis mo. Para tan to, ele deve ser 
um ob je to per di do, pas san do por uma sé rie de mo di fi ca ções,
nas qua is o su je i to deve en con trar equi va len tes sim bó li cos. Ine -
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vi ta vel men te, o su je i to es ta rá di an te de duas vias an ta go nis tas
que se colocarão à prova na passagem adolescente:

[...]de uma par te, ele pode sim ples men te subs ti tu ir ma te -
ri al men te o ob je to por um ou tro na re a li da de ex te ri or sem,
no en tan to, mo di fi car a mo da li da de do laço. De ou tra par te, 
ele pode pro ce der a uma mo di fi ca ção ao ní vel da re a li da de 
psí qui ca, o que im pli ca uma me ta mor fo se in ter na e ad mi -
nis tra ção de suas pul sões.” (DE ABREU E SILVA, 2007, p. 78)

2. De se jo e ob je to – ca u sa do de se jo

Des te ob je to per di do apre sen ta do na te o ria fre u di a na, o ob -
je to a la ca ni a no não se cons ti tui se não de um res to ou de um
frag men to. Ele de sig na o ob je to de se ja do pelo su je i to, mas que
es ca pa ao pon to de se tor nar um res to im pos sí vel a sim bo li zar. É 
jus ta men te o fato de sua per da que o faz ob je to - ca u sa do de se -
jo, cuja con di ção es sen ci al é se cons ti tu ir se pa ra do do su je i to. É
pre ci so en tão, que ele se cons ti tua pri me i ra men te como um ob -
je to se pa ra do e que, na se quên cia, se es ta be le ça uma re la ção
com a fal ta. O ob je to a mar ca uma per da es ta be le ci da por uma
dis tân cia en tre o su je i to e o Ou tro.

Eis aqui um pon to onde po de mos fa zer alu são ao que La -
can (1968-1969) afir ma: o ob je to a cai do Gran de Ou tro. Qu an do
a mãe se au sen ta para a cri an ça, não é so men te a mãe que se
au sen ta, mas tam bém a cri an ça se tor na au sen te para a mãe, ela 
se re ti ra.

La can (1958) co lo ca o ob je to a como ob je to da fal ta, ou
seja, frus tra ção de um ob je to onde o de se jo está ali e na do. Sua
cons ti tu i ção se dará de uma par te per di da na ope ra ção de ali e -
na ção, à qual não se iden ti fi ca com o sen ti do atri bu í do ao de se jo 
ma ter no, for man do uma la cu na, re sul tan te da su per po si ção da
fal ta no su je i to e no Ou tro ma ter no. Esta la cu na se for ma da im -
pos si bi li da de da cri an ça em res pon der ao de se jo materno.

A se pa ra ção con sis te en tão, em um se gun do tem po, no
qual o ob je to do de se jo cede lu gar ao ob je to a – ca u sa do de se -
jo, tem po de re ve la ção não so men te da fal ta no Ou tro, mas da
im pos si bi li da de de vir a com ple tá-lo ou, ain da, de ser um ob je to
para o Ou tro ma ter no. Po rém, tra ta-se en tão, an tes de tudo, da
for ma como o de se jo do Ou tro se ma ni fes ta para o su je i to em
cons tru ção.

O ob je to a pode ser no mi na do o re pre sen tan te do de se jo
in sa tis fe i to do Ou tro. A cons ta ta ção da cri an ça so bre a im pos si -
bi li da de de res pon der ao de se jo do Ou tro ma ter no é con di ção
es sen ci al para o nas ci men to do su je i to do de se jo. “O ob je to a é
o ob je to do de se jo e, mais do que isso, é o ob je to ca u sa do de -
se jo, de ter mi nan do a di vi são do su je i to, ou seja, sua in com ple tu -
de es tru tu ral.” (FlEIG, 2008, p. 96).

Cadernos IHU ideias   9



Po de mos ain da, re su mi da men te, tra zer a ques tão por um
ou tro viés. Des de o iní cio da vida, como já ob ser va mos an te ri or -
men te, a cri an ça já se re ve la como um ser de fal ta em re la ção às
ne ces si da des fí si cas de co i sas ma te ri a is (sede, fome, frio). Ela
de man da ao Ou tro ma ter no de sa tis fa zer suas ne ces si da des, o
que podemos nominar, nesta fase, de demanda oral.

Em um se gun do tem po, a cri an ça su põe que o Ou tro lhe
de man da algo. Na de man da anal, a cri an ça su põe que a mãe lhe 
de man da o ex cre men to. De um lado ou de ou tro da de man da,
en quan to a ne ces si da de pode ser sa tis fe i ta, a de man da in tro duz 
uma hiân cia, pois ela não pode ser to tal men te sa tis fe i ta. Des ta
la cu na que se for ma, na pas sa gem da ne ces si da de à demanda,
abrem-se as vias futuras para o desejo.

3. A vi o lên cia do dis cur so so ci al pós-mo der no: o ex ces so de 
in ves ti men to so bre os ob je tos de realidade

De fato, os ob je tos de re a li da de se im põem mu i to cedo na
vida do in di ví duo e a cons tru ção do ob je to psí qui co está es tre i ta -
men te li ga da a es tes ob je tos. Os ob je tos de re a li da de ser vem
para ex pri mir a re la ção ín ti ma que o su je i to es ta be le ce com o ob -
je to psí qui co e, so bre tu do, a ca pa ci da de de pas sar pela sim bo li -
za ção e su bli ma ção cons tru í da ao lon go do de sen vol vi men to in -
fan til. Des ta for ma, es tes ob je tos da re a li da de ex ter na são o su -
por te das apos tas do ob je to psí qui co. Apos tas es tas, cer ta men te 
com ple xas, pois o ob je to de re a li da de não se tor na importante
pelas suas características materiais, mas pelo investimento que
o sujeito coloca sobre ele.

Tra ba lhar com a te má ti ca da vi o lên cia im pli ca em re fle tir so -
bre a his tó ria pes so al in fan til, bem como so bre as re fe rên ci as do
laço so ci al, uma vez que os va lo res de uma so ci e da de par ti ci -
pam tam bém da sub je ti vi da de. Efe ti va men te, a sa tis fa ção sub je -
ti va pas sa pelo que é cul tu ral men te va lo ri za do e o que é con ce -
bi do, em um dado mo men to, como valor ideal da sociedade na
qual o sujeito está inserido.

O fato de con si de rar, por um lado, a im por tân cia da de ter -
mi na ção dos fa to res fa mi li a res e psí qui cos e, de ou tro lado, os
fe nô me nos so ci a is e a fa lên cia das fun ções ins ti tu ci o na is, não
são me nos re le van tes na gê ne se da vi o lên cia. Se a so ci e da de e
as ins ti tu i ções não são ele men tos de ter mi nan tes, elas se cons ti -
tu em, en tre tan to, como um fa tor agra van te.

A fra gi li da de da pró pria so ci e da de, das es tru tu ras e dos pa -
péis de sem pe nha dos pe los adul tos en con tra-se no dis cur so so -
ci al atu al, re pe tin do o ce ná rio da re la ção ao ob je to ori gi nal in fan -
til. As con di ções que mar cam a so ci e da de pós-mo der na, par ti -
cu lar men te no que con cer ne a re la ção ao ob je to, onde ob ser va -
mos a re cu sa pelo ca mi nho do sim bó li co, não po dem se não agir 
como coeficiente multiplicador da violência sob todas as formas.
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Em uma cul tura onde o es ta do de to ta li da de pa re ce pos -
sí vel atra vés de ob je tos de con su mo, a vi o lên cia exa cer ba da
não é se não a res so nân cia do que en con tra mos na nos sa so ci e -
da de. Se ria su fi ci en te ob ser var que a pre do mi nân cia da bus ca
de sa tis fa ção ime di a ta, ab so lu ta e ins tan tâ nea, ex pres são da re -
la ção que re gu la a re la ção aos ob je tos no mun do con tem po râ -
neo, é a pro ble má ti ca que en con tra mos no cen tro da ques tão da 
vi o lên cia.

Atu al men te, o dis cur so so ci al in ci ta, cada vez mais, o con -
su mo de ob je tos da re a li da de que se tor na ram, não so men te si -
na is de per ten ci men to, mas tam bém e, so bre tu do, de su ces so e
va lor do in di ví duo. Esta pre pon de rân cia do ob je to tor nou-se exi -
gên cia para a in ser ção e cons tru ção de um laço so ci al. Com efe i -
to, o su je i to mo der no en con tra-se fren te a uma pane do “ser”,
imer so no dis cur so em que é preciso, sobretudo ter, possuir
objetos propostos pelo social.

A tec no lo gia pa re ce pro me ter uma ca pa ci da de ili mi ta da de
pro du zir ob je tos que pos sam evi tar a pri va ção da sa tis fa ção ple -
na. Da mes ma for ma, os ído los de hoje são re fe rên ci as, en car -
nan do mo de los que se ar ris cam sem li mi tes e pro põem a sa tis fa -
ção ple na, não im por tan do o pre ço a pa gar. Em suma, o dis cur -
so na mo der ni da de as se gu ra a pos si bi li da de de con se guir ser
ou ter o ob je to de com ple tu de e, nes te sentido, ele se mantém
no modo de relação de objeto, a mais precoce.

Na pas sa gem ao so ci al en con tra mos os tra ços do in fan til,
sus ten ta dos pela re cu sa do li mi te que se im põe ao ser hu ma no,
o es ta do ine ren te a todo o ser hu ma no para sua sub je ti va ção,
em ou tros ter mos, a cas tra ção. A pre pon de rân cia dos ob je tos de 
con su mo nas re la ções so ci a is tor nou-se o úni co ter ri tó rio re u nin -
do o in di vi du al e o co le ti vo. Se os jo vens acor dam tan ta im por -
tân cia a es tes ob je tos, esta va lo ri za ção só pode ser atri bu í da a
uma sociedade que se tornou inapta a propor projetos e mestres 
a se inspirar.

Esta pre pon de rân cia dos ob je tos de con su mo e a re la ção
es ta be le ci da com es tes, por exem plo, es tão no âma go da pro -
ble má ti ca da de lin quên cia ju ve nil. Po de mos en ten der a de lin -
quên cia como uma res pos ta, em es pe lho, do que or ga ni za o
laço en tre os hu ma nos e a re la ção aos ob je tos na nos sa so ci e -
da de. Em um meio onde o va lor do in di ví duo é atri bu í do ao que
ele pos sui, o ob je to de re a li da de, mais pre ci sa men te a sua
posse, torna-se finalidade para o êxito na inserção social.

Da mes ma for ma, a vi o lên cia tam bém en con tra sua ins pi ra -
ção nas ima gens pro du zi das pela mí dia, que ba na li za ou evi dên -
cia cer tos ti pos de com por ta men tos ex tre mos que pre ten dem
sim bo li zar a li ber da de in di vi du al. Po de mos aqui apon tar para as
di fi cul da des que po dem ad vir des sas con du tas de i xa das à li vre
con su ma ção de uma po pu la ção sem bússola, em busca de
modelos identificatórios.
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4. Vi o lên cia, de se jo e ob je to

To das es tas ob ser va ções teó ri cas nos le vam a per gun tar o
que acon te ce na ques tão da vi o lên cia, onde não há re co nhe ci -
men to do ou tro, onde o ob je to é cap tu ra do ou des tru í do? Ain da
po de mos pen sar no que os ado les cen tes in se ri dos na ques tão
da de lin quên cia nos di zem, quan do afir mam: “ foi o ou tro que
man dou” ou “foi um ou tro quem fez”, ex pres sões tão fre quen tes
em seus dis cur sos. Há um Ou tro que lhe de man da algo. Esta ría -
mos aí en tão no cam po da de man da que não che ga a se cons ti -
tu ir como de se jo. O de se jo do Ou tro, nes te caso, é o que vem a
ser co lo ca do em cena.

Li mi tes frá ge is en tre o den tro e o fora, en tre su je i to e ob je to,
a vi o lên cia re ve la to das as di fi cul da des da cons ti tu i ção de um
ob je to psí qui co ou, dito de ou tra for ma, a di fi cul da de em as su mir 
a vi o lên cia fun da men tal, ne gan do a fal ta ou ten tan do ob tu rá-la.
A vi o lên cia como re cu sa do re co nhe ci men to do ou tro como ob -
je to, aca ba sen do, ao mes mo tem po, uma for ma de se as se gu -
rar, efe ti va men te, das mar cas da pre sen ça do Gran de Ou tro.
Entre o su je i to e o ob je to, na ex pe riên cia de vi o lên cia, não exis te
ne nhu ma me di a ção. Ele é o ob je to e o ob je to é ele mes mo. Nes -
te caso, es tar frente a este objeto exterior torna-se insuportável,
pois se torna uma ameaça à existência do sujeito.

Estas di fi cul da des de con cep ção do ob je to que apa re cem
na ques tão da vi o lên cia, con cep ção esta que te ria seu es bo ço
na vi o lên cia pri má ria, não es tão as so ci a das à au sên cia efe ti va
do Ou tro ma ter no na in fân cia, mas sim ao que não ofe re ceu ga -
ran ti as, ao que não foi pos sí vel as se gu rar, tan to na pre sen ça
quan to na au sên cia. Por tan to, o de sam pa ro em que se en con tra
o su je i to na pro ble má ti ca da vi o lên cia não está li ga do a um
aban do no efetivo, mas sim a uma violência contra o sujeito em
constituição.

Tal vez es tes pon tos pos sam ser elu ci da dos atra vés de
duas re se nhas de ca sos de ado les cen tes in se ri dos na ques tão
da vi o lên cia. Estes ca sos fi ze ram par te de um tra ba lho de pes -
qui sa1 que pre ten dia ela bo rar um mo de lo de ava li a ção clí ni ca
para ado les cen tes in fra to res e, so bre tu do, pes qui sar as in va ri an -
tes na ques tão da de lin quên cia ju ve nil.

Caso 1

Cha ma rei de João, um ado les cen te de de zes se is anos, que 
se en con tra va em in ter na ção pro vi só ria por rou bo qua li fi ca do.
João co me çou a co me ter rou bo qua li fi ca do, rou ban do pe des -
tres e ve í cu los, aos quin ze anos de ida de, acom pa nha do de ou -
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tros ado les cen tes. Ele é um ado les cen te de apa rên cia dó cil e
olhar tris te. Mos tra-se aten to e in te res sa do em res pon der às per -
gun tas for mu la das.

Até seus cin co anos de ida de, re si diu com seus pais. O pai
era al co o lis ta e usuá rio de dro gas. Pra ti ca va vi o lên cia fí si ca nele
e na es po sa, mo ti vo pelo qual esta re sol ve se pa rar-se. No dia se -
guin te à se pa ra ção do ca sal, o pai re tor na a casa e os agri de no -
va men te, mo men to em que a mãe de ci de en tre gar João aos cu i -
da dos da avó pa ter na. A par tir de en tão, o me ni no pas sa a re si dir 
com a avó, o pai, a tia e seu ma ri do, e seu pri mo. Algum tem po
mais tar de, o ma ri do se pa ra-se da tia para re si dir com a mãe de
João. Este fato faz com que o pri mo o provoque chamando sua
mãe de “puta”, pois fugiu com seu pai.

A mãe o pro cu rou na es co la al gu mas ve zes, con vi dan do-o
para mo rar com ela, mas a fa mí lia di zia para João que ela o
aban do na ria no va men te. Não teve mais no tí ci as dela des de os
seus sete anos de ida de. Seu pai fez tra ta men to para o al co o lis -
mo e pa rou de be ber, há dois anos, na mes ma épo ca em que a
avó fa le ceu. Po rém, per ma ne ceu usuá rio de dro gas, o que o le -
vou a con tra ir o ví rus HIV. Agre diu fi si ca men te João até os seus
tre ze anos.

Após o aban do no da mãe, o me ni no pas sou a usar uma ca -
mi so la dela amar ra da em seu bico para dor mir, si tu a ção que
per ma ne ceu até seus tre ze anos de ida de, quan do a avó exi ge
que ele se des fa ça des tes ob je tos. Po de ría mos pen sar aqui no
ob je to tran si ci o nal win ni co ti a no, que fa ria su por te face à au sên -
cia ma ter na. Mas, nes te caso, os ob je tos pa re cem ter a qua li da -
de de uma es pé cie de ade rên cia fu si o nal, uma vez que João não 
con se gue fa zer pas sa gem des tes para o sim bó li co, uti li zan do
es tes ob je tos até sua en tra da na ado les cên cia. João so men te os 
aban do na fren te à exi gên cia da avó. Esta espécie de ruptura
com estes objetos o precipita às vias da delinquência.

Qu an do cri an ça, o me ni no foi en ca mi nha do para tra ta men -
to psi co ló gi co pela es co la de vi do à re pe tên cia es co lar. Entre tan -
to, a tia o le vou so men te du ran te duas se ma nas à psi có lo ga
mes mo o me ni no ten do dado si na is de ter co me ça do a es ta be le -
cer vín cu lo com a pro fis si o nal. Nova si tu a ção de aban do no se
con fi gu ra en tão para João. Em seu dis cur so, nes te tratamento,
ele tinha começado a falar sobre o afastamento da mãe.

O ado les cen te se emo ci o na cada vez que fala de sua his tó -
ria fa mi li ar. Hoje, seu pai lhe con ta al gu mas pas sa gens de sua in -
fân cia, mas ele de nada lem bra. Re cor da en tão que não gos ta va
de de se nhar, mas pe dia à pro fes so ra na es co la que de se nhas se
para ele pin tar. É nes te mo men to que João su ge re que eu de se -
nhe para ele. Tal vez aí te nha for mu la do um pe di do para lhe
desenhar um lugar como sujeito.

Qu an to às suas trans gres sões, diz que an tes de rou bar
sen te-se an gus ti a do. Tam bém sen te uma es pé cie de “fis su ra” e
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o co ra ção ba ten do for te. So men te se tran qui li za de po is de agir.
Qu an do as sal ta pe des tres na com pa nhia de ou tros ado les cen -
tes ven dem os ob je tos rou ba dos e di vi dem o di nhe i ro. Uma vez
que es tes ob je tos nada po dem as se gu rar, eles tor nam-se so -
men te mo e da de tro cas.

No ter ce i ro en con tro que te ría mos com João, a ins ti tu i ção
onde o ado les cen te es ta va em in ter na ção pro vi só ria, so li ci tou o
can ce la men to do ho rá rio. Pe di mos que co mu ni cas sem ao ado -
les cen te o can ce la men to do ho rá rio e a nova data mar ca da. Ao
re tor nar para o ho rá rio com João, fui in for ma da de que ele es ta -
va no iso la men to, si tu a ção que ocor re na ins ti tu i ção quando os
adolescentes cometem um delito grave.

João en tra na sala, acom pa nha do pelo di re tor da ins ti tu i -
ção. Este úl ti mo anun cia a pre sen ça do jo vem com a ex pres são:
“tá aí o an ji nho”. João es ta va no iso la men to por ten ta ti va de ho -
mi cí dio. Ao en trar na sala, per gun ta-me por que eu não ha via
apa re ci do no dia mar ca do. Ele não ha via sido co mu ni ca do do
adi a men to da data. Dis se ter pen sa do que eu não iria mais, por
ter vis to “co i sas” nele. Cho ra dizendo que “fez besteira e que
agora vai se ferrar”.

Mes mo me di an te mi nha ten ta ti va de ex pli car a fa lha de co -
mu ni ca ção so bre seu ho rá rio, João pede para adi ar o en con tro
ar gu men tan do não ter con di ções de fa lar. Em ou tra opor tu ni da -
de, João re la ta que a ten ta ti va de ho mi cí dio se deu por que um
ou tro ado les cen te man dou que o fi zes se. Te mos aí um ou tro da
de man da como já dis cor re mos nes te tex to. Nes te ins tan te, o
ado les cen te lem bra que seu tio mor reu no pre sí dio, após vin te e
oito anos de pri são. Diz que, “no presídio não cuidam. Ele ficou
doente e não davam remédio”.

João se re por ta à au sên cia de cu i da dos com este tio que
pa re ce se re fe rir à fun ção ma ter na. A au sên cia do cu i da do ma -
ter no e o aban do no fa zem par te, efe ti va men te, da sua his tó ria.
Este aban do no re tor na sem, no en tan to, ad qui rir ne nhum sen ti -
do em si tu a ções, tais como a que, su pos ta men te, o le vou à prá ti -
ca da vi o lên cia den tro da ins ti tu i ção, ao su por que se ria no va -
men te aban do na do.

Este ado les cen te tam bém as si na la para seu ce ná rio psí qui -
co, quan do fala de seu sen ti men to an tes de rou bar. Sen te-se an -
gus ti a do e, no mes mo mo men to, uma es pé cie de “fis su ra”. Esta
fis su ra, que nos faz pen sar em uma pos sí vel rup tu ra, cor te ou se -
pa ra ção, é o que o leva a cap tu rar o ob je to. So men te de po is de
cap tu rar o ob je to é que João se tran qui li za, como o surgimento
de uma necessidade urgente.

Mas ele se re fe re, pri me i ra men te, à an gús tia que não con -
se gue con tro lar. Se to mar mos a de fi ni ção de La can (1962-1963,
p. 21) “a an gús tia é um afe to” e, como tal, tem a co no ta ção de
uma ten são con fli tu o sa. Na con cep ção la ca ni a na, a an gús tia é
“a sen sa ção do de se jo do Ou tro” (LACAN, 1962-1963, p. 92), um
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mo men to de va ci la ção e de evi den te ma ni fes ta ção da in ter ven -
ção do ob je to a.

Em uma re la ção per tur ba da do su je i to ao ob je to, onde a di -
men são do Ou tro ma ter no res ta do mi nan te, a per da da per cep -
ção de ob je to é ex pe ri men ta da como per da real des te e de si
mes mo, pro vo can do uma dor psí qui ca in sus ten tá vel. A pro cu ra
de um ob je to de re a li da de, que lhe ser ve de su por te, é tam bém a 
ne ces si da de ur gen te de co lo car o seu ce ná rio psí qui co na re a li -
da de ex te ri or como pro va de sua exis tên cia ame a ça da.

Caso 22

Pe dro, um jo vem de de zes se te anos, es ta va em in ter na ção
pro vi só ria por ha ver co me ti do dois ho mi cí di os e tam bém por trá -
fi co de en tor pe cen tes. O pri me i ro en con tro re a li zou-se com a
mãe do ado les cen te. Iza bel, uma mu lher de cin quen ta e seis
anos, mos tra-se mu i to an si o sa e fala qua se sem to mar fô le go. Ti -
nha re a li za do a pri me i ra vi si ta ao fi lho, que in gres sou há dois
dias na Casa de Inter na ção. Diz já es tar um pou co me lhor de po is 
de tê-lo vis to, por que ele lhe ga ran tiu que es ta va bem, em bo ra
es ti ves se no iso la men to. Iza bel que i xa-se de so li dão e de não ter 
con se gui do fa zer o fi lho fi car com ela. Tam bém se diz ir ri ta da
por que ele pen sa em sair da FASE e vol tar a mo rar com os ami -
gos. “– Estou so fren do há um ano. Ele me de i xou para an dar
com os ami gos” diz a mãe.

Iza bel per deu seus pais quan do cri an ça. A mãe mor reu an -
tes que ela com ple tas se seus onze anos e o pai, após a mor te da 
es po sa, co me çou a va gar pe las ruas. Aca bou fa le cen do em se -
gui da quan do en tão Iza bel saiu de casa e veio para Por to Ale gre. 
Nun ca mais teve con ta to com seus ir mãos. Na mo rou um po li ci al
com quem teve uma fi lha, atu al men te com trin ta e dois anos. De -
po is mo rou com um mú si co du ran te oito anos, mas a re la ção ter -
mi nou de vi do aos seus ci ú mes do com pa nhe i ro. Saiu por duas
ve zes com o pai de Pe dro, um ho mem ca sa do, com um fi lho de
vin te e dois anos. Engra vi dou de Pe dro aos qua ren ta anos. De -
po is que o me ni no cres ceu, diz ter ten ta do apro xi má-lo do pai.
Este o le vou para tra ba lhar com ele, mas, se gun do Iza bel, aca -
bou de sis tin do, di zen do que o me ni no não gos ta va dele.

De po is do nas ci men to de Pe dro, Iza bel diz que “não quis
sa ber de mais nin guém”. Teve uma re la ção que du rou pou co
tem po, mas não mo ra ram jun tos. “– Pe dro é mi nha ra zão de vi -
ver” ela co men ta. Ama men tou seu fi lho du ran te três me ses e atri -
bui o des ma me ao cân cer que teve no seio. “– No dia em que Pe -
dro com ple ta va dois anos, es ta va no hos pi tal ti ran do o seio. Tive
cân cer quan do meu be be zi nho ain da ma ma va”. ex pli ca a mãe.
Per gun to-lhe a quem ela se re fe ria e ela me res pon de: “– Pe dri -
nho, o meu be be zi nho”.
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Pe dro aban do nou a es co la al guns me ses de po is de co me -
çar o pri me i ro ano do en si no mé dio. Iza bel ten tou aju da do con -
se lho tu te lar, por di ver sas ve zes, pois não sa bia o que o fi lho fi ca -
va fa zen do na rua com os ami gos, po rém, não ob te ve re sul ta -
dos. Pe dro ma tri cu lou-se em ou tra es co la ini ci an do o ano le ti vo.
Eva diu-se no va men te em abril do mes mo ano, após ter co me ti -
do o pri me i ro ho mi cí dio. Des de en tão es ta va fo ra gi do, mo ti vo
pelo qual a mãe re sol veu mu dar-se para ou tro bairro. Sabia do
homicídio e não queria que ele fosse pego pela polícia.

Po rém, Pe dro não foi mo rar com ela. Foi re si dir com seus
ami gos. Se gun do a mãe, es tes fa zem trá fi co de en tor pe cen tes.
Qu an to ao ho mi cí dio, seus re la tos são con fu sos. O pri me i ro, ela
diz que foi em um ba i le e a bri ga co me çou en tre a ví ti ma e ou tra
pes soa. O se gun do ho mi cí dio, ocor ri do em agos to do mes mo
ano, foi por que a ví ti ma te ria ame a ça do seu fi lho, que voltou ao
bairro onde residiam para rever amigos.

O ado les cen te vol tou a mo rar nes te mes mo ba ir ro, mo men -
to em que a mãe acre di ta que co me çou seu en vol vi men to com o
trá fi co. “– Ele é bur ro, fica se ex pon do por aí” diz a mãe. Pe dro vi -
si ta va-a se ma nal men te e pe dia di nhe i ro. Ela lhe dava em tor no
de trin ta re a is por se ma na, o que a faz con clu ir que ele não te ria
di nhe i ro su fi ci en te para com prar a arma que dis se ter cus ta do
tre zen tos e cin quen ta re a is. Iza bel co men ta que o fi lho es ta va
acom pa nha do de um jo vem adul to, quan do foi cap tu ra do pela
po lí cia. Este tam bém está de ti do, mas Pe dro dis se a ela que não
vai en tre gar nin guém, as su min do a res pon sa bi li da de pe los dois
ho mi cí di os e trá fi co de en tor pe cen tes. Izabel acres cen ta: “– Ele
gosta de mim, mas não quer ficar comigo. Eu posso oferecer o
céu para ele”.

No dia an te ri or à cap tu ra do fi lho pela po lí cia, Iza bel diz tê-lo 
es pe ra do para jan tar. Como ele não apa re ceu, de i xou co mi da e
di nhe i ro para ele no dia se guin te. “– De i xei bi lhe te aqui e ali de
tan to que eu amo ele” diz a mãe. Qu an do sou be que o pren de -
ram, teve von ta de de sair pela rua gri tan do seu nome. Iza bel se -
gue sua fala: “– Acho que te nho pâ ni co de per der as pes so as,
pai, mãe, ir mãos, fi lhos. Che guei até a so nhar que eu per dia ele,
que ele ti nha fu gi do e me acor da va gritando. Agora é como se eu 
tivesse morrido”.

Pe dro dor miu na cama com a mãe até que com ple tas se
onze anos, a mes ma ida de com que Iza bel per de sua mãe.
“Tudo era para ele” ela lem bra. Não con se gue dor mir à no i te,
pois tem medo que ele es te ja pas sa ndo fome. Sen te-se per di da,
por que não tem para quem fa zer co mi da e nem para cu i dar. Tem 
von ta de de pro cu rar seus pa ren tes na sua ci da de no in te ri or,
mas acha que pre ci sa ria de muito dinheiro para procurá-los.

Iza bel co men ta ain da que sen te mu i ta an si e da de e não
con se gue dor mir, mas não quer fa zer tra ta men to com psi có lo go
como lhe re co men da ram. Acha que o tra ta men to não vai re sol -
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ver a dor, pois o pro ble ma ago ra é com a po lí cia. Ela se des pe de
pe din do-me que cu i de de seu filho e que o convença a ficar com
ela.

O pri me i ro en con tro com Pe dro foi di fí cil, as sim como os
ou tros que se se gui ram. Embo ra ti ves se con cor da do com o tra -
ba lho, não se mos trou nada dis po ní vel na pri me i ra vez que o vi -
mos. Pe dro não quer fa lar so bre sua his tó ria, diz ter mu i tas lem -
bran ças da in fân cia, po rém nada quer di zer so bre elas. Com a
pro pos ta de que fa las se en tão o que vi es se no seu pen sa men to,
ele pro nun cia fra ses cur tas, parecendo cuidar muito para que
nada escapasse.

Con ti nu a va a fa lar quan do co lo cá va mos al gu ma ques tão,
mas sem pre bas tan te re ti cen te. Diz ter pa ra do de es tu dar por
ca u sa dos homi cí di os. O pri me i ro ocor reu quan do mo ra va com
a mãe ain da. Envol veu-se em uma bri ga em uma fes ta e pas sou 
a so frer ame a ças. Vol tou ao lo cal no fi nal de se ma na se guin te
com uma arma que to mou de um ami go e co me teu o ho mi cí -
dio. Em um pri me i ro mo men to, Pe dro co men ta que, a par tir de
en tão, não quis mais mo rar com a mãe para pro te gê-la, mas
logo de po is, diz que que ria sua in de pen dên cia e que a mãe o
con tro la va.

A ví ti ma do se gun do ho mi cí dio par ti ci pou da mes ma bri ga
e tam bém o ame a çou. Pe dro não pen sou em bus car a aju da de
nin guém, mu i to me nos pro cu rar a po lí cia. “– Po lí cia não ser ve
para nada. Não adi an ta nada” ele co men ta. Pe dro não sabe a
ida de das ví ti mas. Acha que eram jo vens. Não pen sou em nada
an tes e nem de po is de co me ter os ho mi cí di os. Ape nas pen sou
que de via ma tar. Acres cen ta que foi pego na casa onde mora
com ami gos, por trá fi co de en tor pe cen tes e que pren de ram tam -
bém o ami go que es ta va com ele no mo men to. Era ma i or de ida -
de e Pe dro faz ques tão de di zer que ele é ino cen te. Afir ma no va -
men te que rer evi tar fa lar so bre este as sun to ou qual quer ou tra
co i sa. Pe dro en fa ti za sem pre não gos tar de con tar his tó ri as, o
que cer ta men te es ta ria as so ci a do ao seu en vol vi men to com o
tráfico o qual ele se submete às leis, na tentativa de escapar da
posição em que se encontrava junto à mãe.

Con si de ra ções fi na is so bre os ca sos apre sen ta dos e o
tra ba lho ins ti tu ci o nal na ques tão da vi o lên cia

Em am bos os ca sos apre sen ta dos, o pro ble ma não pa re ce
re si dir na cri an ça, pre co ce men te aban do na da, uma vez que, no
ex ces so de pre sen ça, como po de mos ob ser var na se gun da re -
se nha, tam bém en con tra mos o de sam pa ro. A ques tão apon ta
para a im pos si bi li da de de sig ni fi car a se pa ra ção, de cons tru ção
da per cep ção do ob je to se pa ra do do su je i to.

Po de mos in fe rir que esta vi o lên cia apa re ce, jus ta men te,
como efe i to do ódio, pro vo ca do pela ame a ça da que bra da oni -
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po tên cia, da uni ci da de. Nes te pon to, o su je i to só en con tra sa í da
para o alí vio da ten são pul si o nal na des tru i ção do ou tro, na ani -
qui la ção, na su pres são e na fu são com o ob je to. Ain da po de mos 
cons ta tar que exis te a pre sen ça de um su pos to Ou tro da de man -
da na prá ti ca da violência, onde então o desejo do sujeito se
subtrai.

Atra vés dos con ce i tos apre sen ta dos e das duas re se nhas
que se ca rac te ri zam por ado les cen tes in se ri dos na ques tão da
vi o lên cia exa cer ba da, ten tei sus ci tar al gu mas re fle xões so bre
su je i tos os qua is, es tar fren te ao ou tro, re me te a uma si tu a ção de 
rup tu ra. Re co nhe cer o ou tro e ace i tar as leis de re gu la ção so ci al
já im pli ca em enun ci ar a fal ta, em re lem brar a per da da uni ci da -
de. Como apre sen ta mos, no iní cio des te tex to, é a vi o lên cia
primordial que permite a relação com o outro de forma não
fusionada.

Nes te pon to, se ria ne ces sá rio pen sar no tra ba lho de sen vol -
vi do com jo vens de lin quen tes ins ti tu ci o na li za dos. Po de mos di -
zer que a ins ti tu i ção é um ter ce i ro que di vi de, mas que re ú ne de
ou tra for ma. A ins ti tu i ção se ar ti cu la no laço so ci al e, para o ado -
les cen te, ela é se gui da men te vi vi da como a “re en car na ção de
um adul to”. A re la ção do ado les cen te com a ins ti tu i ção pode ser
en ten di da em dois dis cur sos: fa zer laço e fa zer se pa ra ção. Para
tan to, é pre ci so que a ins ti tu i ção pos sa ser o su por te de um ter -
ce i ro, aque le que pro duz a dis tin ção su je i to e ob je to, per mi tin do
ao ado les cen te que co lo que esta pre mis sa à pro va. A ques tão
que o ado les cen te se co lo ca, a pro pó si to da ins ti tu i ção, será, en -
tão, aquela do seu papel, de seu estatuto na construção e
elaboração do laço social, onde a preponderância da palavra é
essencial.

Pa re ce-nos evi den te que a ins ti tu i ção é pro du to de uma de -
man da so ci al e, como tal, re pro duz o mo de lo pro pos to. Em uma
épo ca em que cons ta ta mos a di fi cul da de de in ves tir e es pe rar,
em uma pa i sa gem so ci al mar ca da pela ve lo ci da de que des ti tui a 
lin gua gem po de mos, sem dú vi da, pen sar que esta é uma das
for mas su tis de ali e na ção. Com efe i to, as sis ti mos à di fi cul da de
da cons tru ção de sig ni fi can tes essenciais para a inscrição do
indivíduo na cultura de seu tempo.

Este dis cur so so ci al, ex pres são da fa lên cia do sim bó li co,
tor na di fí cil o es ta be le ci men to de um laço so ci al para to dos os in -
di ví du os e, em par ti cu lar, para os ado les cen tes. A cri se de uma
cul tu ra e de uma so ci e da de, ou seja, da qui lo que sus ten ta a po -
si ção do ser so ci al, con tri bui da mes ma for ma para o fra cas so
das ins ti tu i ções e do que organiza o laço social, ou seja, a perda
de sentido.

O ado les cen te pre ci sa da fun ção dos adul tos den tro das re -
la ções so ci a is. A fun ção dos adul tos é aque la que abre a via do
sim bó li co pela lin gua gem. Esta fun ção se es ta be le ce em um
con tex to so ci al e cul tu ral, mais pre ci sa men te, den tro das ins ti tu i -
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ções pro pos tas pelo so ci al e das qua is o ado les cen te faz uso.
Entre tan to, se exis te, nos nos sos dias, um mo de lo que pri vi le -
gia a re la ção ma ter nal na so ci e da de, que se ex pri me pela ob -
ten ção da sa tis fa ção ime di a ta e cada vez mais in ten sa sem de i -
xar lu gar à via do sim bó li co, a ins ti tu i ção tor na-se cúm pli ce des -
te mo de lo. Este es pa ço sus ce tí vel de ofe re cer ao ado les cen te a 
pos si bi li da de de or ga ni zar o laço so ci al mos tra hoje per tur ba -
ções im por tan tes.

Inter vir na qua li da de de adul to, jun to ao jo vem de lin quen te,
con sis te em dar re fe rên ci as que pos sam fa vo re cer o laço so ci al,
in tro du zin do a fun ção sim bó li ca onde ela não teve seu lu gar.
Entre tan to, o ado les cen te de lin quen te en con tra na ins ti tu i ção a
res so nân cia do so ci al: a im pos si bi li da de de ace der à pa la vra e
aos significantes que possam lhe assegurar o lugar do desejo.

So bre este pon to, Fou ca ult (1975) si tua a ori gem da de lin -
quên cia na so ci e da de. Mais pre ci sa men te, ele atri bui a de lin -
quên cia a uma or ga ni za ção so ci al in ca paz de for ne cer as ne ces -
si da des fun da men ta is ao in di ví duo, que apa ga ou des trói nele
pos si bi li da des, as pi ra ções ou exi gên ci as que sur gi rão após a in -
fra ção. Fou ca ult afir ma as sim que a de lin quên cia é um pro du to
da ins ti tu i ção. Estas exi gên ci as, que sur gem após o agir de lin -
quen te, com por tam a in tro du ção do sim bó li co, da qual a ins ti tu i -
ção de ve ria ser o ve tor. Enquan to o simbólico continua a falhar,
não resta a estes jovens senão privilegiar a via do agir.

As con du tas do agir são a re pe ti ção da de man da de se en -
con trar, em al gu ma par te, um lu gar como su je i to. Re sul ta que
esta fa lha da fun ção de ser o su por te de um ter ce i ro nas ins ti tu i -
ções, so bre tu do no que con cer ne à de lin quên cia, faz com que
es tes jo vens se con fron tem com a con tra di ção en tre o que é pro -
pos to e o que é ofe re ci do como res pos ta. Face ao si lên cio im -
pos to pelo so ci al e pe las suas ins ti tu i ções, com re la ção ao que
quer di zer a de lin quên cia hoje, a lei ex ter na per ma ne ce es tran -
ge i ra para este ado les cen te.

A di fi cul da de em dar lu gar à pa la vra, em per mi tir que o su -
je i to en tre em con ta to com a sua his tó ria, di fi cul da des es tas que
en con tra mos na ins ti tu i ção, cer ta men te são en tra ves no tra ba lho 
com su je i tos in se ri dos na ques tão da vi o lên cia.
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