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RESUMO 

A presente dissertação de Mestrado pretende discutir o fenômeno da Reincidência           

Infracional Juvenil, sob a perspectiva da psicanálise. Nosso objetivo é entender qual o             

estatuto do repetição envolvida no fenômeno da reincidência infracional: sintoma ou atos            

recorrentes? Para tanto, no primeiro momento, apresentamos os marcos legais que sustentam            

o campo das Medidas Socioeducativas, a fim de constituir o campo necessário para             

introduzirmos o fenômeno da reincidência. Abordamos os efeitos políticos e sociais           

implicados na construção da categoria do adolescente reincidente, apontando os impactos           

segregatórios de leituras estigmatizadoras. Em seguida, investigamos de que maneira a teoria            

psicanalítica aborda a repetição enquanto conceito metapsicológico, lançando mão de leituras           

freudianas e lacanianas, com o intuito de traçar um percurso teórico na construção deste              

conceito. Posteriormente, esclarecemos a forma como a psicanálise entende a adolescência,           

usando como artifício teórico o Grafo do Desejo, por este condensar em sua intenção gráfica,               

elementos importantes envolvidos nas transformações desta época. A partir deste          

entendimento, avançamos no intuito de apontar como o campo das atuações surge como             

resposta privilegiada na adolescência, frente ao desvelamento da angústia, diante do real.            

Apontamos como as atuações indicam que o sujeito adolescente encontra-se embaraçado com            

seus recursos simbólicos e imaginários, resultando em uma dificuldade em submeter o real ao              

sintoma e à fantasia, o que permitiria realizar um trabalho de ligação pulsional. Diante dessa               

dificuldade, o sujeito adolescente se vê impossibilitado de sustentar uma relação com a             

angústia que prescinda da atuação, sendo levado a uma descarga pulsional no real através do               

ato. A hipótese que esta pesquisa levanta é a de que a reincidência infracional pode ser lida                 

como uma resposta do adolescente frente à angústia e ao desamparo suscitado pela             

puberdade, que denuncia através de sua repetição a dificuldade do sujeito em estabelecer um              

sintoma e o fracasso do ato em apaziguar a angústia, configurando-se em um agir sintomático               

e repetitivo. Para essa discussão utilizamos da discussão de caso, como artifício            

metodológico.  

 

Palavras-chave: Psicanálise; Medidas Socioeducativas; Adolescência; Repetição; Ato. 
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ABSTRACT 

This master's thesis intends to discuss the phenomenon of juvenile infringement           

recidivism from the perspective of psychoanalysis. Our aim is to understand the status of the               

repetition involved with the phenomenon of infringement recidivism: is it a symptom or             

recurring acts? Therefore, in the first moment, we present the legal frameworks that underpin              

the field of Socio-educational Measures, in order to constitute the necessary field to introduce              

the phenomenon of recidivism. We address the political and social effects involved in             

constructing the category of recidivist adolescent, pointing to the segregatory impacts of            

stigmatizing readings. Next, we investigate how psychoanalytic theory approaches repetition          

as a metapsychological concept, using Freudian and Lacanian readings, with the aim of             

tracing a theoretical course in the construction of this concept. Later, we clarify how              

psychoanalysis understands adolescence, using as theoretical device the Graph of Desire,           

because it condense in its graphic intention, important elements involved in the            

transformations of this period. From this point of view, we advance in order to point out how                 

the field of action emerges as a privileged response in adolescence, in the face of the                

unveiling of anguish, in the face of the real. We point out how the performances indicate that                 

the adolescent subject is embarrassed with his symbolic and imaginary resources, resulting in             

a difficulty to submit the real to the symptom and to the fantasy, which would allow one to                  

carry out the work of drive connection. Faced with this difficulty, the adolescent subject is               

unable to sustain a relationship with the anguish that disregards the action, being led to a                

drive discharge in the real through the act. The hypothesis that this research raises is that the                 

infringement recidivism can be read as a response of the adolescent to the anguish and the                

helplessness provoked by the puberty, that denounces through its repetition the difficulty of             

the subject in establishing a symptom and the failure of the act in appeasing the anguish,                

configuring itself in a symptomatic and repetitive action. For this discussion we use the case               

discussion as a methodological device. 

 

Keywords: Psychoanalysis; Socio-educational Measures; Adolescence; Repetition;      

Act. 
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Introdução 

 

Esta dissertação surge do endereçamento à universidade de uma série de questões            

colhidas pela pesquisadora em uma experiência como diretora de Unidade de Semiliberdade            

no Sistema Socioeducativo. Um dos desafios encontrados nessa experiência, era entender a            

lógica da reincidência infracional, para interromper o curto-circuito que muitos jovens faziam            

com a repetição de seus atos infracionais. Estas repetições de atos infracionais, quando             

capturadas pelo sistema socioeducativo, delineiam o fenômeno da reincidência infracional e           

as consequências dessa nomeação. Esta Unidade de Semiliberdade, que tinha um perfil de             

recebimento de adolescentes mais velhos, percebia que a grande maioria era reincidente em             

atos infracionais e muitas vezes já com grande envolvimento criminal. A reincidência, a             

ameaça de morte e a restrição de circulação eram características que marcavam estes             

adolescentes que se orientavam no crime pela égide da repetição. Aos técnicos que             

acompanhavam a medida socioeducativa destes adolescentes cabia a pergunta, muitas vezes           

sem resposta: Que repetição é essa que insiste até encontrar limites no destino trágico da               

morte, do corpo lesado e da perda de liberdade, metaforizados na cadeia, no caixão e na                

cadeira de rodas? Qual a razão desta repetição incontinente? Por que os adolescentes repetem              

atos, que culminam em consequências tão danosas e desagradáveis? Porque recorrer à saída             

pelos atos se já se sabe do fracasso repetido dessa resposta? 

O ato criminoso, configurado aqui como ato infracional, é um fenômeno que traz             

consigo a marca da multicausalidade, sendo atravessado por coordenadas sociais,          

econômicas, políticas e etc. Entender o que leva um adolescente a praticar um ato criminoso               

exige que ultrapassemos as respostas generalistas que capturam o adolescente em um            

discurso político-social, deixando-o escapar subjetivamente, junto a sua responsabilidade.         

Para a psicanálise, o ato infracional, ainda que atravessado por várias contingências, conserva             

em si seu aspecto subjetivo, enquanto uma resposta singular do sujeito adolescente às             

transformações da puberdade. O sujeito, ainda que apoiado pelas contingências, coloca seu            

desejo em causa no seu ato. 

Na tentativa de entendimento deste fenômeno nos perguntávamos: para além de           

cometer atos infracionais, o que leva os adolescentes a repeti-los? Como a instituição, em sua               
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função socioeducativa, pode ler estas repetições juvenis, tratando-as de forma a escapar de             

estereotipias de conduta que estigmatizam o comportamento juvenil e obliteram o sujeito do             

ato? A repetição dos atos infracionais praticados por estes adolescentes podem perder sua             

dimensão de ato, na medida em que se repetem? A repetição engendrada nestes atos, ganham               

configuração sintomática?  

Brodsky (2004), ao tratar da concepção lacaniana de ato, aponta que “quando alguém             

repete seus atos, desconfia-se de que eles não são verdadeiros. O simples fato de o ato entrar                 

na repetição o torna semelhante ao sintoma. Uma coisa é fundar outra é permanecer              

fundando.” (Brodsky, 2004, p.35). Esse alerta acena para a ligação entre sintoma e repetição e               

entre ato e ruptura. O sintoma a serviço da manutenção significante através da repetição, ao               

contrário do ato verdadeiro que, através de uma ruptura, ultrapassa suas coordenadas            

significantes.  

Diante disso, o objetivo dessa pesquisa é entender qual o caráter da repetição             

implicada na reincidência infracional. Trata-se de entender se esse fenômeno, analisado sob a             

perspectiva psicanalítica, pode afigurar-se como um sintoma, um ato verdadeiro ou de um             

agir, como acting-out ou como uma passagem ao ato. Para tanto, aproximamos o conceito de               

repetição ao de ato e sintoma, esclarecendo quais as possibilidades de modulação do agir              

adolescente (sintoma, acting-out, passagem ao ato) perpetrado através da reincidência          

infracional juvenil. Trata-se fundamentalmente de uma distinção entre sintoma, ato          

verdadeiro e agir, tendo como índex para essa diferenciação o conceito lacaniano de             

repetição.  

Neste sentido, formulamos nosso problema principal da seguinte forma: Se o ato            

infracional pode se constituir como um ato, no sentido psicanalítico do termo, marcando uma              

ruptura, um atravessamento com sua infração, qual o estatuto da reincidência infracional, à             

medida que ela se repete? Quais as possibilidades de leitura da reincidência infracional,             

considerando o campo dos atos e todas as suas modulações, bem como a repetição              

sintomática, um agir sem conotação de ruptura, de acontecimento? 

A hipótese que esta pesquisa levanta é a de que a reincidência infracional pode ser               

lida como uma resposta do adolescente frente à angústia e ao desamparo suscitado pela              

puberdade, que denuncia através de sua repetição a dificuldade do sujeito em estabelecer um              

sintoma e o fracasso do ato em apaziguar a angústia, configurando-se em um agir sintomático               

e repetitivo. 
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No primeiro capítulo, “Marcos Conceituais e Legais Das Medidas Socioeducativas          

e a Questão Da Reincidência Infracional”, tratamos de situar em um lócus político o objeto               

deste trabalho, apresentando o que seria o campo das medidas socioeducativas, bem como a              

construção histórico-política que o culmina. Apresentado o campo das medidas     

socioeducativas ainda nos perguntamos: A despeito do tratamento jurídico-estatal dado ao ato            

infracional, o que faz com que ele ainda se repita? 

Para tentar responder a esta pergunta, resgatamos ainda nesse capítulo o conceito de              

reincidência, bem como suas implicações político-institucionais. Sabemos que ao sujeito          

adolescente que reincide é atribuído um status: o do reincidente. Ser nomeado dessa forma              

implica em estar sob a égide de um significante que marca o corpo e a história do sujeito,                  

tomando-o pelo seu ato, perpetuando sua condição, sendo tomado por alguém que não é mais               

passível de mudança, como portador de maior periculosidade. Essa relação entre           

periculosidade e reincidência infracional, instrumentalizada pelo discurso jurídico e pelo          

discurso da Ciência, ampara certos discursos sociais, que, subordinado às exigências de            

controle social, operam a criminalização e psiquiatrização de jovens. Tentaremos mostrar           

como esse entrelaçamento discursivo, através de uma solidariedade de estrutura, visa           

suprimir o mal-estar encarnado por estes adolescentes. 

Posteriormente, no segundo capítulo, “Repetição - Um Conceito de Freud a           

Lacan”, nos orientamos pelas perguntas: por que alguns adolescentes, autores de atos            

infracionais, repetem seus atos? Qual satisfação envolvida no empenho em repetir           

infinitamente seus atos? Essas perguntas apontam para outras, feita por Freud, sobre situações             

traumáticas revividas indefinidamente por sujeitos através de seus atos. Freud, à partir da             

análise destas situações, é levado a estabelecer o conceito de repetição, dedicando-se no             

início da sua obra, a examinar a repetição enquanto um fenômeno clínico. Esse trabalho de               

circunscrição teórico-clínico do fenômeno fez com que em diferentes momentos de sua obra             

tenhamos formulações distintas do conceito. Isso se dá porque "um conceito não é um dado               

empírico, mas algo que se constrói" (Soler, 2013, pg.27). Lacan, por sua vez, empreendeu um               

trabalho de retorno a Freud, como um trabalho necessário à distinção conceitual que preserva              

a psicanálise dos desvios e confusões teóricas. 

Neste sentido, escolhemos em Freud dois textos específicos para elucidar o problema            

desta pesquisa, a saber: Recordar, Repetir e Elaborar (1914) e Além do princípio do Prazer               

(1920). Essa escolha não é aleatória já que ambos os textos carregam na sua transição um                
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ultrapassamento. Recordar, Repetir e Elaborar (1914) nos remete ao entendimento do           

conceito de repetição vinculado ao retorno do recalcado, relacionado, como vimos acima, ao             

modelo de funcionamento psíquico da primeira formulação teórica freudiana, marcado pela           

predominância do princípio de prazer. Será em Além do princípio do Prazer (1920) que,              

tensionado pela insustentabilidade da predominância do princípio de prazer sobre a vida            

psíquica, Freud remaneja sua metapsicologia, relacionando repetição ao conceito de pulsão de            

morte. Dessa forma justificamos a escolhas destes textos freudianos, por entendermos que            

eles trazem a marca desta transição do conceito de repetição: repetição enquanto “retorno do              

recalcado” e repetição enquanto “pulsão de morte”.  

Para além dos textos freudianos, escolhemos o Seminário 11: Os quatro conceitos            

fundamentais de psicanálise (1964), para o esclarecimento do conceito de repetição retomado            

por Lacan. Trata-se de uma leitura que paraleliza os conceitos lacanianos de repetição             

enquanto Tiquê e Automaton, aos conceitos freudianos de “retorno do recalcado” e a “pulsão              

de morte”. Assim, veremos que se por um lado, com a repetição enquanto retorno do               

recalcado, vemos a clínica dos sintomas, dos acting-outs, do Automaton, por outro, tomando             

a repetição enquanto manifestação da pulsão de morte, observamos os fenômenos de            

compulsão à repetição, das passagem ao ato, como manifestações daquilo que Lacan chamou             

de Tiquê. 

No terceiro capítulo, “Adolescência- Entre Ato e Desejo”, pretendemos esclarecer o           

conceito de adolescência. Tal demarcação é muito importante, já que, a Adolescência é um              

conceito para o qual existem várias abordagens e denominações, variando de época para             

época e de cultura para cultura. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização               

das Nações Unidas (ONU) adotaram limites cronológicos como forma de definir a            

adolescência: para a OMS, adolescência é o período da vida do sujeito entre 10 e 19 anos e                  

pela Organização das Nações Unidas (ONU) entre 15 e 24 anos. Trata-se de um conceito que                

ganha diferentes contornos de acordo com o campo teórico e cultural em que estamos, mas no                

entanto, sempre guardando o caráter de transição da infância para a fase adulta, na condição               

de pessoa em desenvolvimento, marcado por mudanças corporais trazidas pela puberdade. 

Essa dissertação, pela natureza de seu problema, trabalha concomitantemente com          

duas noções distintas de adolescência, do Direito e da Psicanálise, que se intercruzam em um               

campo, a saber: o campo das medidas socioeducativas. Nos ocuparemos de localizar no             
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campo da psicanálise, as particularidades desse conceito, utilizando como recurso o Grafo do             

Desejo.  

No quarto capítulo, “Adolescência e Repetição: respostas pela via dos Sintomas ou            

pelo campo dos Atos”, nos ocupamos em localizar as atuações no campo da adolescência,              

tentando entender qual o seu estatuto e sua função. Sabemos que é na adolescência, diante de                

todas as transformações engendradas, que os atos surgem como uma dimensão responsiva            

privilegiada, frente ao desvelamento da angústia, diante do real. As atuações indicam que o              

sujeito adolescente encontra-se embaraçado com seus recursos simbólicos e imaginários,          

resultando em uma dificuldade em submeter o real ao sintoma e à fantasia, o que permitiria                

realizar um trabalho de ligação pulsional. Diante dessa dificuldade, o sujeito adolescente se             

vê impossibilitado de sustentar uma relação com a angústia que prescinda da atuação, sendo              

levado a uma descarga pulsional no real através do ato. Na tentativa de entender qual é o                 

estatuto deste ato, nos debruçamos sobre os conceitos psicanalíticos de sintoma, ato            

verdadeiro, acting-out e passagem ao ato, na perspectiva da clínica do ato estabelecida por              

Lacan.  

Por fim, no quinto capítulo, “Articulações Clínicas sobre o Ato Infracional           

reincidente”, discutimos dois fragmentos de caso, sob a luz dos conceitos trazidos pela             

pesquisa, na tentativa de entendermos, no caso a caso, a incidência da repetição na              

reincidência infracional, bem como o seu estatuto. Tratou-se de articular como os            

adolescentes constroem arranjos e saídas que contornam a angústia, no campo dos atos. 

Por fim, apontamos as contribuições psicanalíticas na leitura e condução destes casos,            

apontando não para uma normatização do gozo, mas para a construção de possibilidades de              

satisfação menos mortíferas, que tem no sintoma uma forma de satisfação que prescinda do              

ato violento. 

É na subjetivação de seu ato que o sujeito adolescente pode construir um saber sobre               

si, interceptando o curto-circuito pulsional que toma a repetição como motor para sua atuação              

compulsiva. Trata-se do exercício de singularizar a medida socioeducativa para entender a            

função do ato infracional para aquele sujeito, abrindo a possibilidade para que seja possível              

responder, sem lançar mão das atuações, aos seus impasses com a civilização. A repetição              

adquire então outra conotação: não se trata mais de um índice de irrecuperabilidade ou de               

periculosidade, mas sim de possibilidade de trabalho. 
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1 MARCOS CONCEITUAIS E LEGAIS DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E A          

QUESTÃO DA REINCIDÊNCIA INFRACIONAL 

 

Para que entendamos o fenômeno da reincidência infracional, bem como seu impacto            

nos objetivos da atual política socioeducativa, faz-se imprescindível que retomemos          

retrospectivamente, as legislações que, historicamente, subsidiaram a política da atenção à           

criança e ao adolescente e que deram contorno à resposta pública ao ato infracional,              

nomeadas de medidas socioeducativas. 

Assim, neste capítulo, situamos as primeiras legislações brasileiras a tratar do tema e             

abordamos a mudança de paradigma operada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no              

que tange a concepção e implementação das medidas socioeducativas. Consequentemente,          

definiremos o conceito de reincidência infracional dentro do âmbito das medidas           

socioeducativas e abordaremos a influência da construção penal deste conceito. 

 

1.1 Do Código de Menores ao Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

No início do século XX, a relação entre delinquência e as transformações econômicas             

e sociais resultantes da sociedade industrial tornam premente a necessidade de dar tratamento             

jurídico às questões da infância e adolescência. Conforme Sposato (2011) o fenômeno da             

industrialização e seu impacto na desigual distribuição da riqueza é um dos fatores para a               

criação do conceito de delinquência juvenil, assim como do conceito jurídico de infância.             

Além disso, o campo do Direito Criminal encontrava-se fortemente influenciado pelo           

Correcionalismo e a “Escola Positiva”, que resultava no entendimento da pena como um             

bem, que visa o tratamento do delinquente, bem como, num viés positivista, o acento da               

atenção jurídica na tipologia de delinquente e não nos delitos em si. Essa influência não é                

sem efeito no ordenamento jurídico da época, culminando em um direito tutelar de menores.  

É neste contexto que em 1927 foi promulgado o Código de Menores , também             1

chamado de “Código Mello Mattos”, em referência ao jurista José Cândido de Albuquerque             

1Decreto Federal 17.943, de 12 de outubro de 1927.  
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Mello Mattos, tendo como alvo a proteção e a assistência dos “menores abandonados e              

delinquentes”, com o objetivo de prevenir que o envolvimento criminoso.  

Com forte viés de defesa social, o Código endereçava-se não a todas as crianças e               

adolescentes, mas particularmente à infância pobre, abandonada e delinquente, qualificados          

por esta lei de “menores”. Além disso, dividia as crianças e adolescentes em duas              

subcategorias, a saber: os abandonados e delinquentes. Apesar das duas subcategorias,           2

percebe-se que em relação a aplicação de medidas não havia diferenciação. A ambas as              

categorias, colocadas sob a tutela do Estado, era ofertada a institucionalização como forma             

de, através da educação e a assistência, enfrentar as irregularidades comportamentais que            

destoavam do ideal progressista. Assim, o Código de Menores se pautava em uma lógica de               

institucionalização de crianças e adolescentes, colocando-os sob a tutela do Estado,           

submetidos a educação e a assistência como forma de enfrentar tanto a delinquência, quanto o               

abandono.  

Se da infância abastada quem cuida é a família, da infância pobre quem cuida é a                

justiça. Este aspecto marca o ponto principal da Doutrina da Situação Irregular , a saber: a               3

indistinção entre crianças e adolescentes enquanto “menores” abandonados e delinquentes, a           

criminalização da pobreza e a legislação tutelar. O termo situação irregular era utilizado para              

definir as situações que fugiam ao ideal social, como as crianças e adolescentes abandonados,              

os pobres, as vítimas de maus tratos, além das crianças e adolescentes tido como              

2Nos termos do artigo 26 do Código, abandonados eram “aqueles que não tinham habitação certa, que se                 
encotravam eventualmente sem habitação certa, que tinham pai, mãe ou tutor incapaz de cumprir os seus                
deveres para com o filho ou tutelado, que viviam com os pais ou tutores, mas se entregavam à prática de atos                     
contrários à moral e aos bons costumes, que se encontravam em estado de vadiagem, mendicidade ou                
libertinagem, que frequentavam lugares de jogo ou moralidade duvidosa, aqueles que fossem vítimas de abuso               
de autoridade, maus tratos físicos, castigos imoderados por pais ou tutores, ou que estivessem privados               
habitualmente dos alimentos ou dos cuidados indispensáveis à saúde, que tivessem pais ou tutores condenados               
por sentença irrecorrível a mais de dois anos de prisão por qualquer crime ou a qualquer pena como coautor,                   
cúmplice, encobridor ou receptador de crime cometido por filho ou tutelado, ou por crime contra estes”.  
3Doutrina da Situação Irregular do Brasil. que embasou os dois Códigos de Menores que existiram no Brasil: o                  
primeiro, de 1927, e o segundo, de 1979, que vigoraram até 1990, antecedendo a criação do Estatuto da Criança                   
e do Adolescente.Beloff (apud Saraiva, 2003) nos traz algumas características da doutrina da situação irregular:               
as crianças e os adolescentes são considerados “incapazes”, objetos de proteção, da tutela do Estado e não                 
sujeitos de direitos; estabelece-se uma nítida distinção entre as crianças e os adolescentes das classes ricas e os                  
que se encontram em situação considerada “irregular”, “em perigo moral ou material”; aparece a idéia de                
proteção da lei aos “menores”, vistos como “incapazes”, sendo que no mais das vezes esta proteção viola                 
direitos; o menor é considerado incapaz, por isso sua opinião é irrelevante; o juiz de menores deve ocupar-se                  
não só das questões jurisdicionais, mas também de questões relacionadas à falta de políticas públicas. Assim                
sendo, o juiz passa a ser “um bom pai de família” e tem o poder de intervir na família, com poder discricionário;                      
há uma centralização do atendimento; não se distinguem entre infratores e pessoas necessitadas de proteção,               
surgindo a categoria do “menor abandonado e delinqüente juvenil”; as crianças e os adolescentes são privados                
de sua liberdade no sistema da FEBEM, por tempo indeterminado, sem nenhuma garantia processual.  
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delinquentes. Sposato explica bem o estigma que tomou conta dos Juizados de Menores da              

época: 

 

A legislação indicou de forma minuciosa as atribuições da autoridade judiciária e as prerrogativas do               
Juizado de Menores, acrescentando à categoria de menor pervertido ou abandonado a expressão ‘em              
perigo de o ser’. Essa abertura significou um raio de abrangência demasiado amplo, especialmente para               
o aumento do número de menores e proporcional diminuição do número de crianças e adolescentes. O                
biotipo, a vestimenta, a cor davam margem a internações sumárias e arbitrárias, fundamentadas na              
situação de perigo, na situação irregular. (Sposato, 2006, p. 36) 
 

Assim, “criança” foi substituída pelo termo “menor”, para designar aqueles sujeitos           

que se encontravam em situação irregular de perigo, abandonados ou delinquentes, aqueles            

que seriam alvo dos cuidados e tutela do Estado.  

Tal Código vigorou no Brasil até 1979, quando ele é relido e promulgado na forma de                

um segundo Código de Menores, editado pela Lei Federal n. º 6.697 de 08 de fevereiro. Neste                 

novo Código não há grandes alterações, ao contrário, mesmo indo contra as diretrizes             

internacionais, a doutrina da situação irregular foi definitivamente implantada no Brasil           

(Saraiva, 2009). O Código de Menores, Lei 6.697/79, art. 2o, elenca o que considera como               

situação irregular, a saber: 

 

Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o menor: I-privado de condições              
essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de: a,               
falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; b, manifesta impossibilidade dos pais ou responsável               
para provê-las; II- vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável;               
III- em perigo moral devido à: a, encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons                
costumes; b, exploração de atividades contrária aos bons costumes; IV- privado de representação ou              
assistência legal, pela falta eventual dos pais ou responsável; V- com desvio de conduta, em virtude de                 
grave inadaptação familiar ou comunitária; VI- autor de infração penal.  

 
Cabia ao juiz, e somente a ele, declarar a situação irregular de uma criança ou               

adolescente, e consequentemente, aplicar uma medida de acordo com o seu julgamento            

discricionário. Desta forma, a referida legislação, que ratificava a Doutrina de Situação            

Irregular, não se ocupava em garantir os direitos e proteção de crianças e adolescentes, mas               

sim em judicializar a questão, transferindo a competências da política da infância para o              

sistema de justiça. 

Segundo Sposato (2013), o novo Código institui, até às últimas consequências, uma            

legislação menorista e de claro modelo tutelar, sendo marcado: a) pela negação de sua              4

4Por Menorismo se quer referir o conjunto de princípios e regras fundado na doutrina da Situação                
Irregular, correspondendo ao tratamento dispensado aos menores de idade a partir de uma suposta abordagem               
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natureza penal; b) pela indeterminação das medidas aplicáveis; c) no aspecto processual, pela             

ausência de garantias jurídicas; d) pelo amplo arbítrio judicial e e) pela recusa ao critério de                

imputabilidade. (p. 56) 

A década de 80 é marcada por profundos debates sobre liberdade, democracia e             

Direitos Humanos, em especial da Infância e Adolescência, em âmbito nacional e            

internacional. No Brasil, a superação formal do modelo tutelar, pelo modelo garantista, se             

deve à adoção da Lei Federal n. 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do                    

Adolescente - reflexo claro da ratificação da Convenção Internacional das Nações Unidas            

sobre os Direitos da Criança e da constitucionalização do Direito Infanto-Juvenil no âmbito             

da Constituição democrática brasileira de 1988.  

A Constituição Democrática Brasileira (BRASIL,1988), rompendo com a ditadura          

militar e o tratamento jurídico dispensado à infância e adolescência, constitucionaliza o            

Direito da Criança, que faz parte de uma necessária reformulação legislatória, a fim de que o                

país se adeque às normativas internacionais. Influenciado por esta mudança de paradigma, o             

Estatuto da Criança e do Adolescente é aprovado em 13 de julho de 1990, orientado por                

normativas internacionais como: Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração           

da Justiça de Menores – “Regras de Beijing” de 1985, “Convenção Internacional das Nações              

Unidas sobre os direitos da criança e do adolescente” de 1989, “Diretrizes das Nações Unidas               

para a Prevenção da Delinquência Juvenil – “Diretrizes de RIAD” de 1990, “Regras das              

Nações Unidas para a Proteção de Menores Privados de Liberdade” de 1990, “Resolução do              

Conselho da Europa sobre Delinquência juvenil e transformação social” de 1978 e a             

“Recomendação n. 87 do Comitês de Ministros do Conselho da Europa sobre as reações              

sociais à delinquência juvenil, bem como, nacionalmente, a própria Constituição Federal. 

Inspirado por todas estas diretrizes, o Estatuto da Criança e do Adolescente adotou a              

Doutrina da Proteção Integral como orientador e rompeu com a Doutrina da Situação             

Irregular, que vigia desde o Código de Menores (1927) e em seu texto reformulado (1979).               

Essa mudança de paradigma significou que crianças e adolescentes, a partir do ECA,             

deixaram de ser denominados "menores", devendo ser tratados como sujeitos de direitos,            

como cidadãos e respeitada sua condição de pessoas em desenvolvimento. A partir do             

autônoma do Direito Penal e, por isso, desvinculada dos princípios de garantia: contraditório, ampla defesa,               
equilíbrio entre acusação e defesa, e que, no campo da execução de sanções e programas específicos,                
caracteriza-se por uma intervenção sem prazo determinado. 
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momento em que é legitimada, com o ECA, a doutrina da proteção integral, as crianças e os                 

adolescentes são reconhecidos como sujeitos de Direito, tendo seus interesses respeitados           

acima de qualquer outro, seja da família, da sociedade ou do Estado. Em seu artigo 1º do                 

ECA, encontramos assim declarado: "esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao               

adolescente". 

A proteção integral é uma doutrina jurídica que sustenta todo atual Direito brasileiro             

da Criança e do Adolescente e atesta que quaisquer dispositivos legais e normativos têm por               

finalidade a integralidade da proteção da infância e adolescência em suas necessidades            

específicas, decorrentes da idade, de seu desenvolvimento e de circunstâncias materiais. A            

proteção integral, no entanto, deve se materializar por meio de políticas universais, políticas             

de proteção ou políticas socioeducativas, conforme a necessidade. Trata-se de um princípio            

norteador que deve obter implementação concreta na vida das crianças e dos adolescentes             

sem qualquer distinção (Sposato, 20013, p.37). Desta feita, a concretização dos direitos dos             

quais são titulares crianças e adolescentes é assegurada a todos, sem distinção, e não somente               

aos menores abandonados ou delinquentes.  

As principais consequências da Doutrina da Proteção Integral no ordenamento          

jurídico brasileiro podem ser ilustrados por seis aspectos principais: 

 

a) reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos; b) institucionalização da             
participação comunitária por intermédio dos Conselhos de Direitos, com participação paritária e            
deliberativa para traçar as diretrizes das políticas de atenção direta à infância e juventude; c)               
hierarquização da função judicial, com a transferência de competência aos Conselhos Tutelares para             
agir diante da ameaça ou violação de direitos da criança no âmbito municipal; d) municipalização da                
política de atendimento; e) eliminação de internações não vinculadas ao cometimento – devidamente             
comprovado – de delitos ou contravenções; f) incorporação explícita de princípios constitucionais em             
casos de infração penal, prevendo-se a presença obrigatória de advogado e a função do Ministério               
Público como de controle e contrapeso. (Sposato, 2006, p.61) 

 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) está dividido, basicamente, em dois             

eixos que compreendem: as medidas de proteção às crianças e aos adolescentes com direitos              

ameaçados e/ou violados e as medidas socioeducativas que visam exclusivamente os           

adolescentes que cometeram ato infracional, os quais são responsabilizados estatutariamente          

pelo ato cometido. Essa distinção entre medidas de proteção e medidas socioeducativas é um              

avanço importante, conquistado com a instauração da Doutrina de Proteção Integral. Ao            

contrário da Doutrina de Situação irregular, que tomava abandonados por delinquentes,           

dando a todos o mesmo tratamento, negligenciando a atenção e o cuidado a este público, a                
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Doutrina da Proteção Integral define as condições em que as medidas de proteção se fazem               

necessárias, definindo claramente a responsabilidade da família, do poder público e da            

sociedade de modo geral.  

As medidas de proteção estão reguladas pelo artigo 98 do Estatuto da Criança e do               

Adolescente (ECA) e são aplicadas sempre que os direitos reconhecidos por esta Lei forem              

ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado ou por falta, omissão                

ou abuso dos pais ou responsável. Assim, diferentemente do que acontecia no Código de              

Menores, as situações de vulnerabilidade e risco pessoal ou social não mais recaem sobre              

crianças e adolescentes, mas responsabilizam os familiares e o Estado na garantia dos direitos              

desse público. Além disso, o Estatuto, a título de distinção, conceitualiza criança e             

adolescente, além de fixar a responsabilidade penal juvenil, iniciando-se aos 12 (doze) anos             

no ordenamento jurídico brasileiro, favorecem a necessária distinção entre proteção e           

socioeducação. Desta forma, todo sujeito abaixo dos 12 anos é considerado, por esta norma              

jurídica, como criança. Por adolescente, entende-se sujeito entre 12 e 18 anos.  

O Estatuto prevê como princípios para a aplicação das medidas a brevidade, a             

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento do           

adolescente em questão. Baseado nestes princípios, o Estatuto promulga inimputáveis          5

penalmente as crianças e adolescentes - o que significa dizer que os adolescentes não              

respondem perante o Código Penal como os adultos. Assim, se definida a responsabilidade             

penal juvenil, iniciando-se aos 12 (doze) anos, qualquer sujeito com idade menor a 12 (doze)               

anos que tenha cometido ato infracional, é considerado inimputável absoluto.  

Assim, as medidas socioeducativas têm caráter penal sancionatório, destinam-se aos          

adolescentes que tenham cometido ato equivalente a crime ou contravenção penal e            

correspondem ao conjunto de ações que, realizadas no âmbito do poder público, visam a              

responsabilização e a cessação da prática delituosa. Nesta etapa garantista, a aplicação de             

uma medida socioeducativa não está condicionada ao adolescente, classe social e estrutura            

familiar, mas está obrigatoriamente relacionada a prática anterior de ato definido como crime             

ou contravenção penal.  

5Inimputável – consideram-se inimputáveis os menores de 18 anos e os doentes mentais. Menores de               
18 anos são isentos de pena e sujeitos à medida socioeducativa. (art. 228 da Constituição Federal).                
“Inimputabilidade é a incapacidade para apreciar o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com                 
essa apreciação. Se a imputabilidade consiste na capacidade de entender e de querer, pode estar ausente porque                 
o indivíduo, por questão da idade, não alcançou determinado grau de desenvolvimento físico ou psíquico”               
(ROSA, 1997, p. 19) 
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Costa (2005, p. 65) explica que:  

No âmbito da dogmática penal, o modelo de responsabilidade penal dos adolescentes introduziu na              
legislação o princípio da legalidade e constituiu-se em um avanço na medida em que é um modelo de                  
garantias, pois se refere tal responsabilidade concretamente por atos típicos, antijurídicos e culpáveis,             
tipificados na legislação penal, rompendo definitivamente com a concepção tutelar, a qual apregoava a              
‘responsabilização’ por atos ‘antissociais’, aplicando de fato um juízo de periculosidade, e não de              
responsabilidade.  

 
Além disso, Shecaira (2008) também chama atenção para o fato de que, com a              

instituição da etapa garantista, se adotaram princípios de natureza penal e processual, com             

vistas a garantir um justo processo. Com isso, avançou-se no que tange ao princípio da               

legalidade, superando o paradigma menorista, não sendo a intervenção punitiva ou educativa            

do Estado mais feita com os “menores” abandonados ou carentes, havendo, em vez disso, um               

modelo de procedimento em que as diversas garantias processuais básicas devem ser            

respeitadas, como a presunção de inocência, o direito de defesa por intermédio de advogado              

constituído, o direito ao duplo grau de jurisdição, o direito de o adolescente a quem se atribua                 

a prática de infracional conhecer plenamente a acusação que é ofertada pelo representante do              

Ministério Público. 

 

1.2 Sistematização do Campo das Medidas Socioeducativas 

 

O Estatuto da Criança e da Adolescência, ao considerar a condição peculiar de pessoa               

em desenvolvimento, traz consigo a possibilidade do ato infracional ser interpretado como            

uma resposta do adolescente frente ao embaraço do laço social. Trata-se do ato infracional,              

enquanto uma saída construída pelo adolescente frente ao mal-estar de sua condição. 

Objetivamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), artigo 103, define por             

ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal praticada por criança ou              

adolescente. A definição de ato infracional, ao remeter-se à conduta descrita como crime,             

adota a tipificação delegada do Código Penal, onde tudo o que é considerado crime para o                

adulto também é em igual medida considerado para o adolescente. Todavia, por entender a              

condição peculiar de desenvolvimento do adolescente, o tratamento jurídico de seu ato será             

diferenciado, bem como a possibilidade de sanção será diferente se o ato foi praticado por               

uma criança, por um adolescente, ou por uma pessoa imputável.  

Para os adolescentes, maiores de 12 anos e menores de 18 anos, o Estatuto da Criança                

e do Adolescente prevê a aplicação das medidas socioeducativas como forma de            
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responsabilização jurídica. Sendo assim, o campo das Medidas Socioeducativas é inaugurado           

e ordenado pelo discurso jurídico, como uma resposta ao ato infracional como previsto pelo              

Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA (BRASIL, Lei 8069/9). Trata-se de um campo              

político que visa dar tratamento jurídico às atuações adolescentes que se enquadrem como             

infrações jurídicas. As medidas socioeducativas são, portanto, uma intervenção legal que visa            

transmitir a desaprovação da conduta infracional.  

Diferentemente do sistema penal para adultos, onde o caráter retributivo prepondera,           

no campo socioeducativo as necessidades pedagógicas do adolescente devem prevalecer. Sua           

função é fazer com que o adolescente, junto a seus responsáveis, possam construir outros              

modos de vida, prescindindo da violência e da conduta infracional, inibindo a reincidência, e,              

com efeito, diminuindo a vulnerabilidade dos adolescentes ao sistema de controle penal e à              

marginalização, por meio da oferta de um conjunto de serviços e políticas sociais. 

A aplicação das medidas socioeducativas pelo poder judiciário deve ocorrer mediante           

processo legal e comprovação da autoria e a materialidade do ato infracional. Após a              

aplicação da medida pelo poder judiciário, caberá ao poder executivo realizar o atendimento             

ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em consonância com a legislação.            

Para as entidades de atendimento, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que as               

ações sejam de caráter educativo e visam, principalmente, à escolarização, à           

profissionalização, ao fortalecimento dos vínculos familiares, além do acesso à saúde,           

esporte, cultura e lazer.  

As medidas socioeducativas submetem-se ao princípio da legalidade, ficando vedado          

impor medidas diversas das previstas no art. 112 do ECA, que são: advertência, obrigação de               

reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e            

internação. Para fins de esclarecimento apresentaremos brevemente o teor de cada uma destas             

medidas, dividindo-as entre medidas socioeducativas de meio aberto e medidas restritivas de            

liberdade. 

Dentre as medidas socioeducativas de meio aberto encontramos a advertência, a            

reparação ao dano, a prestação de serviço comunitário e a liberdade assistida.  

A medida de advertência, art. 115 do ECA, consiste em admoestação verbal, de             

caráter intimidatório, reduzida a termo e assinada, sendo feita através da leitura do ato              

infracional e da decisão, na presença dos pais ou responsáveis. A advertência é a medida mais                

branda aplicada ao adolescente infrator, atribuída sempre por um juiz. 
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A medida de reparação do dano é tipificada no art. 116 do Estatuto da Criança e do                 

Adolescente (ECA) e prevê que em se tratando de ato infracional com danos patrimoniais, o               

juiz pode determinar que o adolescente restitua o patrimônio lesado, promovendo o            

ressarcimento do dano ou a compensação do prejuízo da vítima.  

A prestação de serviços à comunidade é medida prevista no art.112 do Estatuto da              

Criança e do Adolescente (ECA) e, conforme o art. 117, consiste na realização de serviços,               

feitas pelo adolescente, de interesse comunitário, junto a entidades assistenciais, hospitais,           

escolas e outros estabelecimentos de interesse coletivo, bem como em programas           

comunitários ou governamentais. A medida deve ser aplicada por período não excedente a             

seis meses, cumprida em jornada máxima de oito horas semanais, de modo a não prejudicar a                

freqüência à escola ou à jornada normal de trabalho do adolescente. 

A liberdade assistida, conforme preceitua o art. 118 do ECA, é uma medida que,              

através de um orientador capacitado para acompanhar o caso, auxilia e orienta o adolescente              

em vários aspectos de sua vida: seja familiar, seja comunitária, seja escolar. Tal medida tem               

prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou             

substituída por outra medida. 

As medidas socioeducativas restritivas de liberdade são a Semiliberdade e a           

Internação (totalmente privativa de liberdade). Ambas devem ser norteadas pelos princípios           

da brevidade e excepcionalidade promulgados no art. 121 do Estatuto, respeitada a peculiar             

condição de pessoa em desenvolvimento. Por sua condição de restrição de liberdade, as             

medidas de semiliberdade e internação são aplicáveis somente após esgotadas todas as            

alternativas. Aplicam-se especialmente para os casos de ato infracional praticado com           

violência à pessoa ou grave ameaça, bem como quando se constata a reiteração em atos               

considerados graves, ou reiteração de não cumprimento de medida anterior. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece em seu art.125 que é “dever               

do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas              

adequadas de contenção e segurança”. Dessa forma, a responsabilidade pelo atendimento à            

medida socioeducativa de semiliberdade e internação é do poder executivo do Estado,            

facultada a realização de convênios com municípios ou entidades da sociedade civil            

organizada, para a cogestão das unidades/estabelecimentos. Se a operacionalização das          

medidas socioeducativas de meio aberto é delegada aos municípios, a operacionalização de            
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medidas socioeducativas que importem em privação de liberdade são de competência do            

executivo estadual. 

A medida de semiliberdade é uma medida restritiva de liberdade prevista no art. 120              

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Sua aplicação pode ser determinada como              

medida inicial, ou funcionando como progressão, servindo como transição do regime mais            

gravoso de privação de liberdade para o chamado meio aberto, ou seja, da internação para a                

semiliberdade. Apesar de ser uma medida que opera intervenção imediata no direito de ir e               

vir do adolescente, não deve ser identificada como de privação da liberdade, já que sua               

proposta está centrada na realização de atividades externas e fortalecimento de vínculos            

familiares e comunitários. Nesta medida, os adolescentes, apesar de acautelados, realizam           

atividades escolares, de lazer e saúde nos equipamentos dispostos na comunidade, além de             

frequentar semanalmente a sua residência. No ato de sua aplicação não há estabelecimento de              

prazo, sendo respeitado, no entanto, o prazo máximo de 03 (três) anos de cumprimento. 

A medida internação é a mais gravosa das medidas previstas pelo sistema de medidas              

socioeducativas previstas no ECA. Trata-se da reclusão integral do adolescente, em           

instituição exclusiva para este fim. Por sua gravidade a medida socioeducativa de internação             

só é aplicada, de acordo com o Art. 122, quando: I – tratar-se de ato infracional cometido                 

mediante grave ameaça ou violência à pessoa; II – por reiteração no cometimento de outras               

infrações graves; III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente            

imposta.  

Assim como a medida de semiliberdade esta medida não comporta prazo           

determinado, devendo ser avaliada a cada seis meses, não podendo exceder a três anos. No               

entanto, por interferir diretamente na liberdade individual, cabe não negligenciar          

características como: a observância da brevidade, em que a medida deve ser cumprida no              

menor tempo possível, da excepcionalidade em caso da falha ou inviabilidade de outras             

medidas, e do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.  

Assim, se através da substituição do Código de Menores pelo Estatuto da Criança e do               

Adolescente (ECA) observamos uma evolução das normativas, foi necessário também          

qualificar o atendimento e acompanhamento do adolescente em cumprimento de medida para            

que princípios e objetivos determinados por lei fossem respeitados em sua execução. Em 18              

de janeiro de 2012, para dar ordenamento específico para a execução das medidas             
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socioeducativas proposta pelo ECA, foi promulgada a lei nº 12.594 – Sistema Nacional de              

Atendimento Socioeducativo/ SINASE, que tem como objetivo:  

I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que               
possível incentivando a sua reparação; II - a integração social do adolescente e a garantia de seus                 
direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento; e III -                 
a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo             
de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei (SINASE,               
2012, Título I, Capítulo I, parágrafo 2).  

 
Fruto de intenso processo de construção e discussão coletiva, o SINASE é o conjunto              

ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, político, pedagógico, que            

envolve diretrizes para processos, desde o processo de apuração de ato infracional até a              

execução de medida socioeducativa, incluindo os sistemas estaduais, distrital e municipais,           

bem como todas as políticas, planos e programas específicos de atenção ao adolescente em              

conflito com a lei.  

Cabe ressaltar que, ainda que se mude as normativas jurídicas que se ocupam da              

infância e adolescência, uma lei, mesmo de importância magma como o Estatuto da Criança e               

do Adolescente ou o SINASE, não é suficiente para efetivar com sua promulgação uma              

mudança de paradigma. Ainda hoje, 26 anos após a promulgação do Estatuto da Infância e da                

Adolescência, constatamos que a tradição menorista ainda não foi efetivamente interrompida.           

Muitos posicionamentos, políticos, sociais e jurídicos ainda reproduzem cotidianamente a          

uma lógica que prima pela punição e pelo controle de adolescentes como modo de              

intervenção ante o ato infracional. Isso porque “não basta a simples apresentação da letra              

fria da lei e seus dispositivos normativos e institucionais. Esta oferta precisa estar em              

condições de alcançar o que no sujeito se agita.” (Barros, 2010). 

Assim, como nos aponta Sposato (2013, p. 24):  

Se, de um lado, a experiência brasileira denota, em termos legislativos, o abandono do Menorismo,               
com a ratificação da Convenção Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e a                
adoção do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.069/90; de outro, as práticas institucionais                
padecem com a persistência de uma lógica tutelar e correcional em seus procedimentos. Fala-se aqui               
não só dos programas de execução das medidas sancionatórias ou socioeducativas, mas também de              
igual modo do funcionamento do Sistema de Justiça.  
 
Vemos que o ato infracional é atualmente justificativa para a demonização da            

juventude, imputando a esta categoria a autoria do mal-estar contemporâneo. Essa associação            

entre adolescência e criminalidade faz operar a segregação que exclui e outorga invisibilidade             

ao sujeito adolescente e suas demandas, graças a sua identificação ao inimigo da segurança e               

do bem-estar social. É esta a operação que faz com que, em relação à violência, o adolescente                 
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seja responsabilizado e não reconhecido no seu lugar de violado em seus direitos             

constitucionais básicos, incluindo o direito à vida. De acordo com o Mapa da Violência              

(2014), o Brasil tem taxas de homicídio juvenil que nem países em conflito armado              

conseguem alcançar. 

O que ainda se percebe é que, as medidas socioeducativas, quando aplicadas sem a              

observância do devido processo legal e do contraditório, constituem uma ferramenta de            

reforço da exclusão, segregação e estigmatização a que muitos adolescentes estão expostos(            

Sposato, 2011). Porém, apesar da superação, ainda que no âmbito da lei, da Doutrina da               

Situação Irregular, constata-se que os adolescentes que encontramos cotidianamente nas          

medidas socioeducativas no Brasil, ainda são os de classe econômica baixa, de baixa             

escolaridade, negros e moradores de periferia.  

Assiste-se, em alguns casos a uma indistinção entre responsabilização e proteção:            

adolescentes permanecem no sistema socioeducativo, ainda que condições de serem          

desligados do sistema, sob o argumento protetivo - a família não acolhe, ele está tão bem                

nesta escola aqui perto, ele está fazendo um tratamento. Desta feita, impugna ao adolescente              

a prorrogação de sua sanção, muitas vezes já desproporcional ao ato praticado, como forma              

de, supostamente, garantir-lhe um bem. Nestas situações constata-se que as medidas           

socioeducativas se definem em razão de uma condição do adolescente e não a partir da               

análise do ato infracional praticado. 

Ou seja, a condição social do adolescente é ainda o principal fundamento utilizado para a imposição de                 
uma medida socioeducativa. Tal distorção revela, portanto, que muitas vezes o caso exigiria uma              
medida de proteção, legalmente prevista no art. 101 do ECA. A matéria originariamente de ordem               
social se converte em penal. E o que era uma questão de política pública, em um passe de mágica,                   
passa a ser questão de polícia. (SPOSATO, 2013, p. 25) 

 
Essa criminalização do adolescente, ou melhor “da adolescência”, reforça a posição           

do adolescente em um curto-circuito de atuações que cada vez mais o fixam na categoria de                

reincidente. Neste processo, a reincidência acaba se tornando um índice jurídico de            

periculosidade, invocando o Estado a agir de forma mais enérgica, configurando-se também            

como ponto frágil da legislação e de sua implementação, dando margem a interpretações             

menoristas do ponto. É sobre ela e seus desdobramentos que trataremos na próxima seção. 

 

1.3 Reincidência Infracional: do jurídico ao subjetivo 
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Situado o campo jurídico e político no qual se insere o fenômeno da reincidência              

infracional, cabe-nos agora, ocupar-nos da especificidade deste conceito. Se a pesquisa           

centra-se na análise da repetição do ato infracional a partir da psicanálise, torna-se necessário,              

inicialmente, esclarecer a partir do campo jurídico, o conceito de reincidência infracional. 

No campo das medidas socioeducativas, que não é o mesmo do Direito Penal,             

verificamos que a reincidência infracional é um fenômeno pouco pautado, apesar de ser um              

problema cada vez mais agudo, que desafia o campo das políticas de execução da política               

socioeducativa e convoca diversos setores da sociedade a se posicionarem. Podemos           

considerar a reincidência de adolescentes no cometimento de atos infracionais como um            

fenômeno muito comum e recorrente no cotidiano do sistema socioeducativo. Apesar disso,            

em nível nacional, não há dados compilados que mensuram estatisticamente a porcentagem            

nacional. As porcentagens surgem de Estado para Estado e mais especificamente em relação             

às medidas restritivas de liberdade.  

A título de exemplo, em Belo Horizonte, de acordo com os relatórios estatísticos             

anuais (CIA/BH 2009/2010, 2011, 2012, 2013) apresentados pelo CIA/BH , a taxa de            6

reiteração infracional de 2009 é de 24,0% do total de 9.141 entradas; para o ano de 2010 é de                   

26,4% do total de 9.485 entradas; para o ano de 2011 é de 25,8% do total de 8.842 entradas; e                    

para o ano de 201 é de 26,3% do total de 9.226 entradas. Estes números apontam para o fato                   

que aproximadamente 25% dos adolescentes que cometem atos infracionais, voltam a           

repeti-los, em alguns casos, mais de uma vez. 

Acreditamos ser de extrema importância o entendimento deste fenômeno já que ele            

franqueia a internação como modo de responsabilizar o adolescente por ato infracional            

reiterado. Então do que se trata? Para perseguirmos ao longo desta pesquisa o aspecto              

subjetivo da reincidência como manifestação de repetição, devemos inicialmente solidificar          

6O Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional foi criado através de uma                
conjugação de esforços dos operadores do Sistema de Justiça da Infância e Juventude provenientes da Polícia                
Civil e Militar, do Ministério Público, da Subsecretaria de Estado de Atendimento às Medidas Sócio-educativas,               
da Defensoria Pública, do serviço de apoio técnico do Poder Judiciário e da magistratura afeta à criança e ao                   
adolescente. O CIA/BH foi instituído através da Resolução-Conjunta nº 68, datada de 02 de setembro de 2008,                 
em cumprimento ao disposto no art. 88, inciso V do ECA, visando o pronto e efetivo atendimento ao                  
adolescente autor de ato infracional. A instituição conta com uma equipe interinstitucional e multiprofissional,              
composta por cinco Juízes de Direito, sete Promotores de Justiça, quatro Defensores Públicos, seis Delegados de                
Polícia, além de vários Assistentes Sociais e Psicólogos Judiciais, Comissários da Infância e da Juventude e                
funcionários da Subsecretaria de Estado de Atendimento das Medidas Sócio-educativas. O CIA/BH recebe ainda              
diariamente diversos policiais militares, agentes sócio-educativos e técnicos da prefeitura municipal e dos             
centros de internação que visam o trabalho de forma integrada no mesmo espaço físico. (Silva, 2010) 
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sob qual campo se inaugura esse fenômeno. A fim de se buscar uma compreensão sobre o                

tema da reincidência na prática de atos infracionais de adolescentes em conflito com a lei,               

apresentaremos a seguir a definição deste evento jurídico. 

O Estatuto da Criança e do adolescente não define reincidência, apenas enumera sua             

previsibilidade, assim como no Código Penal Brasileiro, que indica somente as condições de             

sua verificabilidade. O termo reincidência infracional, pauta-se em outro, o de reincidência            

criminal para se construir. Ambos, conservam certa imprecisão e não obstante é geralmente             

utilizado de forma indiscriminada, às vezes até para descrever fenômenos bastante distintos.            

Esse conceito aponta genericamente para o fenômeno mais amplo da reiteração em atos             

criminosos e da construção de carreiras no mundo do crime. No entanto, existem modulações              

conceituais importantes para entendermos de que repetição se trata quando juridicamente           

falamos de reincidência infracional. 

Julião (2009), ao tentar precisar esse conceito, nos aponta que há quatro tipos de              

reincidência: 

1) reincidência genérica, que ocorre quando há mais de um ato criminal,            

independentemente de condenação, ou mesmo autuação, em ambos os casos;  

2) reincidência legal, que, segundo a nossa legislação, é a condenação judicial por             

novo crime até cinco anos após a extinção da pena anterior;  

3) reincidência penitenciária, quando um egresso retorna ao sistema penitenciário          

após uma pena ou por medida de segurança; e  

4) reincidência criminal, quando há mais de uma condenação, independentemente do           

prazo legal. Inclusive, a tentativa de mensurar a reincidência ganha diferentes contornos            

metodológicos, dependendo do tipo de conceito que se assume. 

Conforme define o Código Penal Brasileiro (2010), aquele que pratica um novo crime             

depois de haver sido julgado, é considerado reincidente, adotando assim a concepção de             

reincidência legal: Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime              

depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado                

por crime anterior. Sendo assim a reincidência legal atém-se ao parâmetro de que ninguém              

pode ser considerado culpado de nenhum delito, a não ser que tenha sido processado              

criminalmente e, após o julgamento, seja sentenciada a culpa, devidamente comprovada.  

Para fins de agravamento de pena, adota-se no Brasil, a reincidência em sua             

concepção estritamente legal, aplicável somente a casos em que há condenações de um             
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sujeito em diferentes ações penais, ocasionadas por fatos jurídicos diversos, desde que a             

diferença entre o cumprimento de uma pena e a determinação de uma nova sentença seja               

inferior a cinco anos. A reincidência legal adota o parâmetro de que não se pode ser                

considerado culpado de nenhum delito sem que tenha sido processado criminalmente e, após             

o julgamento, seja sentenciada a culpa, devidamente comprovada. A reincidência, de acordo            

com esta definição, pressupõe uma sentença com trânsito em julgado anterior ao novo fato.  

Já no campo das Medidas Socioeducativas, a reincidência infracional é abordada uma            

única vez, sob forma de reiteração, no artigo 122, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente                 

figurando como um dos requisitos para aplicação da Medida Socioeducativa de Internação,            

nos seguintes termos:  

a medida de internação só poderá ser aplicada quando: I – tratar-se de ato infracional cometido                
mediante grave ameaça ou violência à pessoa; II – por reiteração no cometimento de outras infrações                
graves; III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta”            
(BRASIL, 1990). 

Ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) delimite os casos de              

aplicabilidade da medida de internação, tal delimitação possui um caráter vago, permitindo            

adoção de diversos critérios independentes por parte das justiças especializadas. Neste           

sentido, vemos que o postulado pelo ECA e pelo SINASE como “reiteração no cometimento              

de outras infrações graves” não objetiva de forma clara o fenômeno da reincidência, nem dá               

a ele contornos legais que garantam distância de uma abordagem menorista do ato             

infracional, onde a presunção de periculosidade e de índole poderia justificar a internação do              

adolescente. 

Essa associação entre reincidência e reiteração, feita no SINASE, precisa ser           

juridicamente esclarecida a fim de que não se faça um mau uso desta associação, na aplicação                

de medidas mais gravosas, numa abordagem menorista da lei. Se a reincidência é índice              

importante e essencial para a determinação de penas ao adulto e sanções socioeducativas mais              

gravosas ao adolescente, é essencial que se sistematize maior conhecimento e método sobre             

esse fenômeno, a fim de fazer cumprir a determinação, no caso socioeducativo, de internação              

somente em casos de excepcionalidade. 

Gomes (2007) ao apontar a diferença entre reiteração de crimes e reincidência, nos diz              

que 

 

É possível que o sujeito venha a cometer inúmeros delitos e ainda continue primário. Basta que cometa                 
todos os delitos antes da primeira condenação definitiva contra ele. Diariamente o sujeito comete um               
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delito e assim atua (calculadamente) até que surja a primeira condenação definitiva. Após isso, nada               
mais faz. Não é reincidente. Continua primário, porque depois da condenação definitiva mais nenhuma              
nova infração ele praticou. O fato de aparecerem novas condenações, depois da primeira, por fatos               
ocorridos antes desta última, não gera reincidência. Por isso é que o agente pode cometer cem delitos e                  
continuar primário. Pode ser condenado por cem delitos e continuar primário. As condenações             
posteriores à primeira (por fatos pretéritos) não geram reincidência. Reincidência só acontece com fato              
novo. A nova infração penal exigida para reincidência, de outro lado, precisa acontecer “depois” do               
trânsito em julgado da sentença pelo fato anterior. E se a nova infração for cometida no mesmo dia do                   
trânsito em julgado? Não gera reincidência. No mesmo dia não é “depois” (Gomes, 2007, p. 736) 

 
Para a ocorrência de reiteração de crimes há somente a necessidade de repetir as              

condutas tipificadas como crime pelo legislador. No entanto, para que o agente seja             

considerado reincidente, o legislador entendeu que o novo crime deve ser praticado após uma              

sentença condenatória já transitada em julgado. Como se não bastasse, para a configuração da              

reincidência reiterada há a necessidade de algo mais, ou seja, o cometimento de um novo               

crime após uma condenação na qual o acusado já fora considerado reincidente.  

Dito isso, no sistema socioeducativo, a reiteração no cometimento de infrações           

graves, refere-se a uma reincidência genérica, que ocorre quando há mais de um ato criminal,               

independentemente de condenação, ou mesmo autuação, ou de uma reincidência legal,           

aplicável apenas aos casos em que há condenações de um indivíduo em diferentes ações              

penais, ocasionadas por fatos diversos, desde que a diferença entre o cumprimento de uma              

pena e a determinação de uma nova sentença seja inferior a cinco anos? Quantos repetições               

são necessárias para que o juiz entenda a reiteração por reincidência?  

Para decidir por estes pontos de nebulosidade da lei, que ameaçavam a perspectiva             

garantista com a herança interpretativa menorista, a Corte do Tribunal Superior de Justiça             

pacificava, a orientação de que o conceito de reiteração previsto no inciso II do art. 122 do                 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - reiteração no cometimento de infrações graves              

- envolvia a prática de 3 (três) atos anteriores, julgados. Assim, a prática de duas infrações                

não gerava a reiteração exigida pelo inciso II do citado preceito, mas sim reincidência              

genérica, não prevista como fundamento a ensejar aplicação da medida socioeducativa de            

internação (STJ, 2007). 

Se anteriormente, o entendimento do Judiciário, a respeito de quantas infrações           

anteriores seriam necessárias para aplicação da internação, era de que houvessem pelo menos             

três infrações graves anteriores ou no caso de descumprimento de três medidas            

socioeducativas, em 2016, os ministros do STJ decidiram que a privação de liberdade pode              
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ser determinada sem um número mínimo de transgressões que caracterize a reiteração            

delitiva. 

O ECA não estipulou um número mínimo de atos infracionais graves para justificar a internação do                
menor infrator com fulcro no art. 122, II, do ECA (reiteração no cometimento de outras infrações                
graves). Logo, cabe ao magistrado analisar as peculiaridades de cada caso e as condições específicas do                
adolescente a fim de aplicar ou não a internação. Está superado o entendimento de que a internação                 
com base nesse dispositivo somente seria permitida com a prática de no mínimo 3 infrações.” (HC                
332.440) 

Assim, essa decisão do STJ ganha um contorno punitivo e conservador, que            

certamente tem entre suas consequências o aumento de internações e superlotação em            

unidades socioeducativas. Trata-se de uma decisão que, em uma lógica menorista, delega a             

cada juiz a função de interpretar a jurisprudência como bem querer. Um exemplo dessa              

delegação de decisão: no caso de um adolescente ter sido apreendido uma vez por ato               

equiparado à receptação de veículo roubado e, posteriormente, por outro análogo ao tráfico de              

drogas, o magistrado pode entender e decidir que houve reiteração e determinar a internação.              

Sua decisão, diante da nova decisão do STF se justifica, pela mera reiteração de atos               

infracionais, ainda que distintos, onde um, o tráfico de drogas, é considerado crime grave. 

Essa mudança de perspectiva vai na contramão de uma abordagem garantista,           

permitindo que a reiteração ganhe peso de reincidência e seja considerada apenas a repetição              

de quaisquer atos. Essa abordagem se justifica na interpretação imprudente da reiteração: a             

associação entre reincidência e periculosidade. Desta feita, a reiteração prevista no SINASE,            

é usada com o mesmo fim da reincidência criminal no Código Penal, um agravante na               

dosimetria das penas. 

Desta feita, tomaremos nesta pesquisa a nomeação de “Reincidência Infracional”,          

como equivalente ao entendimento de “Reiteração Infracional”, adotando a primeira como           

forma de explicitar os efeitos nefastos da judicialização indiscriminada dos atos juvenis.  

Zaffaroni e Pierangeli (2015) se ocuparam de sistematizar diversas concepções pátrias           

jurídicas de Reincidência em uma obra que, apesar de ter como foco o Direito Penal, pode                

iluminar questões importantes relativas a reincidência infracional no Campo Socioeducativo.          

Neste trabalho os autores apontam para uma recorrente relação entre reincidência e            

periculosidade como justificativa para sanções mais gravosas, havendo uma presunção de que            

a probabilidade do sujeito reincidente cometer um delito é maior do que aquele que nunca               

delinquiu. Sendo assim, a reincidência encarnava ao sujeito um elemento ingovernável e            
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insistente em relação ao ato criminoso, uma decisão da vontade do autor mais forte ou dotada                

de maior permanência. 

Assim como para o Direito Penal, essa conduta, muitas vezes é tida como índice da               

falência dos intentos ressocializadores e educativos, sendo então tomada como valor para o             

caráter de agravamento da medida; acarretando consequentemente gravidade da punição.          

Nesse sentido, a característica principal da reincidência é a acentuação da culpabilização do             

sujeito que cometeu uma infração, agregando valor de periculosidade, e exigindo para seu             

tratamento modos mais enérgicos de contenção.  

Se a situação de reincidência resulta em agravamento da medida socioeducativa, no            

caso em medida de internação, os princípios de brevidade e excepcionalidade defendidos pelo             

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) são prejudicados, podendo a medida            

socioeducativa, dependendo da gravidade do ato infracional, ser prorrogada a permanência na            

internação pelo período máximo permitido (3 anos), ou até atingir a idade limite de 21 anos. 

Neste sentido, ainda que o adolescente autor de ato infracional seja, de acordo com o               

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – (BRASIL, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990),                  

considerado inimputável, a reincidência infracional contribui como um agravante que leva em            

consideração a “trajetória infracional” do adolescente, para lhe atribuir uma nova medida.            

Dessa forma, ao adolescente que comete um novo ato infracional é atribuído um status: o do                

reincidente, que passa a defini-lo como pessoa, carregando o estigma de ser alguém que não é                

mais passível de mudança, como portador de maior periculosidade.  

Cada um de nós se torna aquilo que os outros vêem em nós e, de acordo com esta mecânica, a prisão                     
cumpre uma função reprodutora: a pessoa rotulada como delinqüente assume, finalmente, o papel que              
lhe é consignado, comportando-se de acordo com o mesmo. Todo o aparato do sistema penal está                
preparado para essa rotulação e para o reforço desses papéis (Zaffaroni, 2001, p. 60). 
 

Percebe-se então, no socioeducativo, a importação do sistema penal de uma ideologia            

intolerante com o reincidente, através de um controle progressivamente punitivo que reitera            

processos de segregação e de estigmatização. (Silva, 2007).  

Para Fragoso (1985), a reincidência como um marcador segregatório que não diz            

respeito ao crime em si, mas ao adolescente que o cometeu:  

a reincidência constitui, não um estado da infração, mas um estado do infrator na medida em que a                  
reincidência descreve uma condição subjetiva (ser reincidente); em razão disso inflige tratamento mais             
rigoroso; inconteste é o reconhecimento de que a natureza político-jurídica desse instituto assemelha-se             
a um tipo normativo de agente”(Fragoso, 1985, p. 345). 
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Trata-se de uma nomeação, outorgada pelo Outro Social, que através da adoção de             

identificações rígidas, sólidas, produzem segregação e apagamento da subjetividade,         

funcionando como controle social destes corpos que, quando adolescentes, são tomados como            

ingovernáveis. Essa relação entre periculosidade e reincidência infracional, instrumentalizada         

pelo Estado através do discurso jurídico e do discurso da Ciência, opera a criminalização dos               

adolescentes através da proliferação de argumentos tanto para modificações no Estatuto da            

Criança e do Adolescente (ECA) quanto para a produção de práticas dirigidas ao autor de ato                

infracional que são contrárias aos paradigmas do Estatuto da Criança e do Adolescente             

(ECA) e a atual política nacional em Saúde Mental, como a psiquiatrização de adolescentes. 

A medicalização juvenil, presente na política Socioeducativa de alguns Estados, pode           

ser entendida como uma resposta institucional, que tende à patologização mental do            

adolescente, como forma de responder ao que emerge do campo social, encobrindo processos             

de segregação e desinvestimento social. São efeitos atuais dessa psiquiatrização: 

A emergência de propostas de alterações no ECA centradas no argumento do transtorno mental e da                
periculosidade; o crescente encaminhamento de adolescentes cumprindo medida socioeducativa para          
perícias psiquiátricas visando aferição do grau de periculosidade e diagnóstico de transtorno de             
personalidade antissocial; a crescente internação psiquiátrica de adolescentes por mandado judicial           
caracterizada: pela compulsoriedade, pela estipulação de prazos para a internação ou pela sua             
subordinação aos critérios jurídicos, por tempo médio de internação superior aos dos demais internos              
admitidos por outros procedimentos e pela acentuada presença de quadros relativos a distúrbios de              
conduta. (Vicentin, 2010, p. 66) 

 
Essa associação discursiva aponta para as relações de poder, instrumentalizadas          

dentro de um paradigma jurídico-político, e que tomam a medicalização como solução para             

uma demanda social de segurança.  

A psiquiatrização dos adolescentes caminha na direção do paradigma emergente de gestão dos             
chamados indesejáveis e perigosos marcado pelo recurso cada vez maior ao encarceramento em             
detrimento do investimento em políticas sociais e na radicalização da política punitiva como resposta              
ao aumento da desigualdade social, da violência e da insegurança. No âmbito dessa radicalização              
inclui-se a patologização da conduta criminosa”. (Vicentin, 2010, p. 65) 

 
Este esforço em enquadrar a conduta infracional em uma patologia escancara a            

impotência do discurso pedagógico em que fazer operar a ortopedia moral do adolescente. 

Além disso, diariamente assistimos um movimento midiático que se esforça em           

associar o aumento significativo da criminalidade à adolescência, em especial a adolescência            

pobre e negra. Acompanhando essa associação, existe constantemente a crítica à impunidade,            

numa clara confusão entre inimputabilidade e desresponsabilização. Esse falso entendimento          

torna-se um argumento decisivo para uma parcela significativa da sociedade clamar pelo            
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recrudescimento do sistema punitivo. Neste contexto, a bandeira política da segurança           

pública tem sido pauta de discussão decisória nas últimas eleições nas diversas esferas, como              

estratégia precípua de ceder aos apelos repressivos da sociedade. Para além deste movimento             

do poder executivo, há uma mobilização parlamentar que se ocupa de uma reformulação             

legislativa, através de projetos de lei que determinem punição rigorosa a adolescentes que             

estejam em conflito com a lei. Estes projetos de lei, normalmente tratam da redução ou               

extinção da maioridade penal e do recrudescimento das medidas socioeducativas, através do            

aumento do tempo de internação máxima, como modo de combater o aumento do             

envolvimento de adolescentes no meio infracional e a reincidência infracional. A reincidência            

infracional é o argumento reiterado nas justificativas para a redução da maioridade penal,             

utilizada como índice de irrecuperabilidade e de periculosidade, sendo incluída no rol dos             

fenômenos que exigem do estado resposta mais enérgica, como a extinção da            

inimputabilidade.  

A Câmara dos Deputados aprovou, em agosto de 2015, a Proposta de Emenda à              

Constituição – PEC 171/1993, de autoria do Deputado Benedito Domingos (PP/DF), que            

altera a redação do artigo 228 da Constituição Federal, para fins de prever como penalmente               

inimputáveis os menores de dezesseis anos, sujeitos às normas de legislação especial:  

 

Art. 1º O art. 228 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 228. São                  
penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial,             
ressalvados os maiores de dezesseis anos, observando-se o cumprimento da pena em estabelecimento             
separado dos maiores de dezoito anos e dos menores inimputáveis, em casos de crimes hediondos,               
homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte.” 

 

Encaminhada ao Senado, a PEC 171/1993 na Câmara teve seu teor aglutinado a PEC              

33/2012, aguardando, ainda hoje, para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça do              

Senado.CJ. A PEC 33/2012 de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, propõe a alteração              

da redação dos arts. 129 e 228 da Constituição Federal, acrescentando um parágrafo único              

para prever possibilitar a imputação penal dos menores de dezoito e maiores de dezesseis              

anos, mediante incidente de desconsideração da inimputabilidade, a ser promovido          

privativamente pelo Ministério Público, que estabelecerá o cabimento do incidente apenas           

nos casos de o autor do ato infracional for reincidente na prática de lesão corporal grave e                 

roubo qualificado ou quando cometer um ato correspondente a crimes previstos no inciso             
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XLIII, do art. 5º da Constituição Federal-, terrorismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes             

e drogas afins, e os crimes hediondos. 

A minha proposta de emenda à Constituição mantém a regra geral da imputabilidade a partir dos 18                 
anos de idade. Para atender a circunstâncias excepcionais, a serem apuradas num juízo próprio, perante               
a vara da infância e da juventude. Num incidente suscitado pelo Ministério Público, o juiz, concluído o                 
processamento desse incidente, poderá desconsiderar, em casos excepcionais, onde haja reincidência           
reiterada de crimes violentos, crimes hediondos, onde tenha sido apurada, mediante exames criteriosos,             
laudos técnicos, de especialistas, que aquela pessoa que cometeu o ato infracional tinha pleno              
discernimento para julgar o caráter criminoso, o caráter nocivo de seu ato e conduzir-se segundo esse                
entendimento, nesses casos, o juiz poderia decretar a sua imputabilidade e aplicar a ele a lei penal. E                  
caso condenado, cumpriria pena num estabelecimento especial, previsto para isso, para o cumprimento             
de penas por essas pessoas, isolados dos apenados – digamos assim – do regime geral e comum da                  
imputabilidade aos dezoito anos. (Nunes, 2015)  7

De acordo com essa proposta, a procedência do pedido de desconsideração da            

inimputabilidade penal, ademais, dependerá da comprovação da capacidade do sujeito em           

compreender o caráter criminoso de sua conduta, levando em conta ainda, seu histórico             

familiar, social, cultural e econômico, bem como de seus antecedentes infracionais, atestada            

em laudo técnico, asseguradas a ampla defesa e o contraditório. Assim, histórico social,             

familiar e antecedentes, seriam utilizados para aplicação ou não da medida socioeducativa,            

bem como em sua dosimetria, em uma lembrança clara à posição menorista. No texto da               

Proposta de Emenda à Constituição Nº33, DE 2012, escrito pelo senador Aloysio Nunes, a              

reincidência é usada como forma de atestar antecedentes infracionais e justificar a            

importância da supracitada PEC: 

Outro dado a ser considerado pode ser extraído de recente pesquisa executada pelo Conselho Nacional               
de Justiça. Intitulada “Panorama Nacional, a Execução das Medidas Socioeducativas de Internação”, o             
CNJ levantou, de julho de 2010 a outubro de 2011, as condições de internação de 17.502 jovens em                  
conflito com a lei. Entre os adolescentes entrevistados (pouco mais de 10% do total), 43,3% já haviam                 
sido internados ao menos uma outra vez. O percentual é ainda maior quando levados em conta os                 
14.613 processos de execução de medida socioeducativa, também analisados pelos técnicos do            
Conselho: há registros de reincidência em 54% dos casos. (Nunes, 2015) 

Essa justificativa é muito interessante: para o autor, se 43,3% dos adolescentes            

entrevistados já haviam sido internados mais de uma vez, é porque reincidiram em             

cometimento de atos infracionais graves e não porque foram responsabilizados com uma            

medida de internação, muitas vezes arbitrariamente. Ora, segundo estatísticas apresentadas no           

Mapa do Encarceramento: os jovens do Brasil (Brasil, 2014), durante 2011 e 2012 a variação               

na taxa nacional de encarceramento dos adolescentes foi de 5%, no entanto, as unidades              

federativas apresentaram variação. Em relação aos tipos de atos infracionais, observa-se que            

7Transcrição de discurso disponívem em     
http://www.lidpsdbsenado.com.br/wp-content/uploads/aloymairidade.pdf 
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em 2012 o roubo representou 39% dos atos infracionais cometidos no país, seguido pelo              

tráfico de drogas (27%). Em terceiro lugar, com porcentagem menor, ficaram os homicídios,             

com 9%, seguidos pelos furtos (4%). Os demais atos infracionais: porte de arma de fogo,               

tentativa de homicídio, latrocínio, tentativa de roubo e estupro variaram de 3% a 4%. Quando               

se observa cada uma das medidas em separado, é possível notar que no Brasil, entre os                

adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, a maior           

parte deles estão internados. Em 2011 eram 65 adolescentes internados para cada 100 mil              

habitantes adolescentes e em 2012 essa cifra sobe para 67, aumento de 3%. No Brasil, em                

2012, apenas 11% dos adolescentes que cumpriam medida socioeducativa restritiva de           

liberdade cometeram atos infracionais considerados graves, como homicídio e latrocínio.          

Como explicar o aumento na taxa de internação, se quando analisados os dados referentes a               

tipificação infracional, não encontramos aumento nos crimes considerados graves? Este dado           

é particularmente instigante diante das tendências atuais de recrudescimento das medidas           

punitivas dirigidas à população juvenil e diante do debate sobre a redução da maioridade              

penal como forma de dirimir a “violência urbana”. Se o Estatuto da Criança e do Adolescente                

(ECA) prevê a internação em dois casos - como cometimento de crime grave ou cometimento               

de atos reiterados - podemos entender que a reincidência tem sido a justificativa jurídica para               

o encarceramento dos jovens no Brasil.  

Desta feita, o autor da supracitada PEC, ao desconsiderar o papel dos juristas e              

também das instituições no fenômeno da reincidência, acaba por criminalizar tão somente o             

adolescente.  

 

Eu não quero dizer que os reincidentes são irrecuperáveis: o jovem reincidente na prática de ato                
infracional. Mas o fato é que a reincidência é muito alta. E a reincidência... E o aumento da                  
reincidência, a persistência da reincidência é devida, em muitos casos, ao mau atendimento que esses               
jovens têm nas instituições onde cumprem as penalidades que lhes são impostas em função do ECA.                
(…) à reincidência é muito alta e que um dos motivos dessa reincidência é a sensação de impunidade.                  
Nesse sentido, a proposta que apresentei reforça, de alguma maneira, o caráter pedagógico do Estatuto.               
Ela se relaciona com o Estatuto. Para usar uma palavra que eu detesto, ela dialoga com o Estatuto, na                   
medida. (…) E se relaciona na medida em que, sabedores de que a prática reiterada de crimes graves                  
poderá ensejar a desconsideração da menoridade, infratores deixem de se sentir seguros para prosseguir              
na delinquência. A legislação tem esse condão também: o condão de inibir a prática da delinquência                
pela certeza do castigo. A pena tem – a pena tem sim! – uma função ressocializadora e há de ter uma                     
função ressocializadora; mas ela é, também, um castigo. E a certeza de que o castigo virá pode ser um                   
fator inibidor do cometimento de crimes. (Nunes, 2015) 
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Percebemos que estas são todas iniciativas que manipulam a angústia coletiva, diante            

do mal-estar contemporâneo, tentando fazer crer ser possível enquadrar e encarnar o Outro da              

angústia nestes adolescentes – alvos atuais do encarceramento e da psiquiatrização.  

Apresentadas todas estas perversões da norma, cabe localizar na dimensão do agir            

repetitivo, o sujeito e entender o caráter da repetição implicado na insistência de prática              

infracional. Para tanto, não tomaremos como critério a reiteração ou reincidência de um             

tipificador criminal para apontar para a repetição. Tentaremos abordá-la e localizá-la, nas            

condutas infracionais insistentes, variadas, praticadas por um mesmo sujeito. Isso porque           

partimos da ideia de que a nós importa menos a tipificação de um ato infracional, que sua                 

função e sua insistência. Qual a função de um ato infracional? Por que a alguns adolescentes,                

o ato infracional configura uma prática insistente? 

Sabemos que o ato criminoso, aqui configurado como ato infracional, é um fenômeno             

multifacetado, atravessado por coordenadas sociais, econômicas, políticas, subjetivas dentre         

outras. Advertidos disso, entendemos que respostas generalistas e universais para a pergunta            

feita, capturam o adolescente em um discurso político-social, deixando-o escapar junto a sua             

responsabilidade, não sendo portanto suficientes para justificar o ato. Além disso, a            

associação entre pobreza material e violência serve historicamente para práticas de           

segregação, estigmatização e anulação do sujeito. Não é interesse desta pesquisa,           

desconsiderar estas coordenadas que contingenciam o ato, mas sim localizar sua dimensão,            

enquanto uma resposta específica do sujeito no seu encontro com o laço social, um              

posicionamento singular, uma eleição de solução pela via do ato infracional.  

Acreditamos, apoiados na psicanálise, que o ato infracional porta uma dimensão           

pulsional articulada ao Outro social, à medida em que entendemos o ato infracional como              

uma resposta dada pelo adolescente ao confronto da sua posição de sujeito no laço social.               

Desta feita, o ato infracional, ainda que atravessado por contingências várias, para a             

psicanálise, conserva em si seu aspecto subjetivo, enquanto uma resposta singular às            

transformações da puberdade, pela qual o sujeito adolescente será chamado a responder,            

ainda que judicialmente, através do cumprimento de medidas socioeducativas. É nesse           

sentido que se orienta esta pesquisa, na medida em que busca recuperar a dimensão pulsional               

do ato ou agir adolescente praticado reiteradamente e enquadrado como infração pelo sistema             

jurídico. 
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Acreditamos na possibilidade do sujeito de se interrogar pelo ato praticado. Cada            

adolescente, ao construir sua história, sua série, ao falar de seus atos, indica qual tratamento               

ele está dando a suas dificuldades. Acreditar que o contexto social do indivíduo determina o               

ato, ou acreditar que a determinação do juiz, por si só, é o que possibilita um sujeito                 

responsável, é crer no discurso da mestria, tão comum na Doutrina da Situação Irregular.              

Abordar o singular de cada sujeito inclui que se pondere os fatores sociais, raciais,              

econômicos, mas, não basta. É preciso recuperar a dimensão singular de cada ato, localizando              

a posição do sujeito, e consequentemente na sua escolha reiterada pela infração. Somente na              

abordagem do que há de singular é que se alcança a dimensão do ato praticado, pois é não                  

irrealizando o crime, que não se desumaniza o criminoso. (Lacan, 1998, p.137) É por esta               

razão, que a psicanálise não pode tomar o ato infracional e sua repetição sob a perspectiva do                 

coletivo, mesmo levando em consideração os fatores sociais que, possivelmente, possam           

interferir nas coordenadas do ato. Á medida em que ela aborda o sujeito do ato, ela o                 

responsabiliza e não o desumaniza. Para a psicanálise se parte de uma radicalidade da              

responsabilidade, a despeito do Direito que parte da inocência presumida.(Morelli, 2010) 

Desta feita, torna-se importante a esta pesquisa, recuperar a posição do sujeito frente a              

repetição de seus atos, na tentativa de melhor entendimento do fenômeno, que ultrapasse as              

explicações generalistas e sociais. Cabe-nos, à partir da psicanálise, fazer um esforço para             

singularizar a série de atuações do adolescente autor de ato infracional reincidente, colocando             

em cena a responsabilidade do sujeito diante do seu ato, como sendo aquilo que o afeta. 

A partir daqui, para que levemos a cabo este propósito, avançaremos no entendimento             

de conceitos psicanalíticos que serão instrumentos importantes entendermos a repetição de           

atos infracionais, perpetrados pelos adolescentes, não mais como um destino, mas como uma             

eleição de respostas singulares, diante do seu mal- estar. Para tanto, abordaremos a Repetição              

em sua conceituação psicanalítica, no próximo capítulo. 
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2 REPETIÇÃO - UM CONCEITO DE FREUD A LACAN 

 

"Por que era que eu estava procedendo à-toa assim? Senhor, sei? O senhor vá pondo seu perceber. A                  
gente vive repetido, o repetido, e, escorregável, num mim minuto, já está empurrado outro galho.               
Acertasse eu com o que depois sabendo fiquei, para de lá de tantos assombros... Um está sempre no                  
escuro, só no último derradeiro é que clareiam a sala. Digo: o real não está na saída nem na chegada:                    
ele se dispõe para a gente é no meio da travessia." João Guimarães Rosa, em Grande Sertão: Veredas. 

 

Por que alguns adolescentes, autores de atos infracionais, repetem seus atos? Haveria            

alguma satisfação pulsional envolvida no empenho em repetir? Para tentar responder a estas             

perguntas, recorreremos a Freud que, através de outras perguntas, tentou entender o            

fenômenos da repetição e da satisfação envolvida nestes processos. 

Desde o início da sua obra, Freud colocou-se a examinar a repetição enquanto um              

fenômeno clínico. Era a clínica que o interrogava sobre a repetição, impondo a necessidade              

de se circunscrever o conceito. Esse trabalho de circunscrição teórico-clínico do fenômeno            

fez com que em diferentes momentos de sua obra tenhamos formulações distintas do             

conceito. Isso se dá porque "um conceito não é um dado empírico, mas algo que se constrói"                 

(Soler, 2013, p.27). Lacan, por sua vez, empreendeu um trabalho de retorno a Freud, como               

um trabalho necessário à distinção conceitual que preserva a psicanálise dos desvios e             

confusões teóricas. 

Neste trabalho de lapidação conceitual sobre a repetição, escolhemos em Freud, dois            

textos específicos para elucidar o problema desta pesquisa, a saber: Recordar, Repetir e             

Elaborar, de 1914 e Além do Princípio do Prazer, de 1920. Essa escolha não é aleatória já                 

que ambos os textos carregam na sua transição um ultrapassamento. Recordar, Repetir e             

Elaborar (1914) nos remete ao entendimento do conceito de repetição vinculado ao retorno             

do recalcado, relacionado ao modelo de funcionamento psíquico da primeira formulação           

teórica Freudiana, a primeira tópica, marcada pela predominância do princípio de prazer.  

Será em Além do princípio do Prazer (1920) que, tensionado pela insustentabilidade            

da predominância do princípio de prazer sobre a vida psíquica, Freud remaneja sua             

metapsicologia, relacionando repetição ao conceito de pulsão de morte. O conceito de            

“pulsão de morte” é inaugurado à medida em que ele subverte o conceito de repetição.  

40 



 

Dessa forma justificamos a escolhas destes textos freudianos, por entendermos que           

eles trazem a marca desta transição do conceito de repetição: repetição como “retorno do              

recalcado” e repetição como “pulsão de morte”.  

Para além dos textos freudianos, escolhemos o Seminário 11: Os Quatro Conceitos            

Fundamentais da Psicanálise (1964), para o esclarecimento do conceito de repetição           

retomado por Lacan. Trata-se de uma leitura que paraleliza os conceitos lacanianos de             

repetição enquanto Tiquê e Automaton, aos conceitos freudianos de “retorno do recalcado” e             

a “pulsão de morte”. Assim, veremos que se por um lado, com a repetição como retorno do                 

recalcado, vemos a clínica dos sintomas, dos acting-outs, do Automaton, por outro, tomando             

a repetição enquanto manifestação da pulsão de morte, observamos os fenômenos de            

compulsão à repetição, das passagem ao ato, como manifestações daquilo que Lacan chamou             

de Tiquê. 

 

2.1 Repetição em Freud: Do Recalcado à Pulsão de Morte 

 

Desde seus primeiros trabalhos, a “repetição” enquanto fenômeno despertava o          

interesse de Freud. Em, 1983, no seu trabalho “Estudos sobre a Histeria”, Freud, ao              

referir-se ao caso de Frau M. Von, já se inquietava com aquilo que inicialmente ele apontou                

como “compulsão à repetição”. No entanto, ainda não se tratava da construção de um              

conceito. A repetição será trabalhada definitivamente como conceito psicanalítico em          

“Recordar, repetir e elaborar”, de 1914, como retorno do recalcado, e em “Além do princípio               

de prazer”, de 1920, como compulsão. Assim, este capítulo tem o objetivo de trabalhar a               

evolução do conceito de repetição à luz do pensamento freudiano e será dividido em duas               

partes: “Repetição como retorno do recalcado”, que marca a primeira tópica Freudiana, onde             

a repetição é determinada pela resistência, e “Repetição como Pulsão De Morte”, que marca              

a segunda segunda tópica e retoma o conceito a partir do seu caráter compulsivo.  

 

2.1.1 Repetição como Retorno do Recalcado 

 

Em Recordar, Repetir, Elaborar (1914), um dos textos que compõem os chamados            

“Artigos sobre a técnica”, Freud colocou em evidência, elevando à categoria de conceito, o              

fenômeno da repetição. Neste texto, Freud caracterizou a repetição, marcando sua relação            
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com outros conceitos de extrema importância para a clínica psicanalítica: a transferência, a             

resistência, o trauma e, especificamente para essa pesquisa, os atos. 

Freud iniciou seu texto situando as transformações do método psicanalítico através de            

um retrospecto metodológico, em que apontou que o objetivo do tratamento analítico é tornar              

consciente o inconsciente, através do preenchimento das lacunas de memórias, no intuito de             

que se rememore todo o material recalcado. Inicialmente, para tal empreendimento, apoiou-se            

no método catártico e na hipnose como forma de liberar os conteúdos e afetos inconscientes               

para se tornarem conscientes, a chamada ab-reação. Aqui, o sintoma histérico derivaria de um              

trauma psíquico desencadeado por afetos como susto, vergonha ou dor. Diante de            

pensamentos incompatíveis com os ideais sociais, morais ou pessoais, as histéricas           

transformavam o afeto ligado a esta idéia, retirando dele a excitação que o acompanhava. O               

afeto, liberado da excitação que o acompanhava, busca outra satisfação, encontra-a, por fim,             

no sintoma. Quando essa reação ocorre, percebe-se que o afeto que a provocou esmaece e por                

fim desaparece. A histeria seria, nas considerações deste texto, efeito de uma reação             

inadequada diante de uma situação traumatizante, não submetendo o trauma à ab-reação ou             

não operando a entrada da lembrança do evento numa rede de associações que a retificariam.  

Na ausência de uma reação adequada diante do encontro traumático, o afeto            

permanece fixado à recordação do acontecimento traumático, permanecendo ativo o trauma.           

É a recordação, e não o evento traumático em si, que se torna agente dos sintomas histéricos.                 

Breuer e Freud (1893) são muito precisos a esse respeito: “... é sobretudo de reminiscências               

que sofre o histérico” (p. 5). Neste sentido, os sintomas histéricos seriam efeitos da marca de                

um afeto estrangulado. 

O tratamento da histeria consistia então, em localizar o afeto estrangulado através da             

recordação do evento traumático. Se o paciente recordasse o evento original, rememorando o             

afeto vivenciado em tal evento, se tornaria capaz de reviver a situação traumática e produzir               

uma ab-reação do afeto vinculado à representação psíquica do trauma. Quando o evento             

traumático era efetivamente lembrado, o sintoma cessava na medida em que a representação             

poderia retomar a conexão anteriormente desfeita com seu afeto. Através deste método, a             

lembrança deveria ser retomada e a experiência revivida, para que o paciente se liberasse da               

carga afetiva ligada a essa representação inconsciente.  

Freud e Breuer tão logo perceberam que não podiam contar com a colaboração             

consciencial do paciente na tarefa de recordação, não por sua impertinência, mas por ação              
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inconsciente das resistências, fazendo com que na maioria das vezes o paciente não tenha              

suspeita da conexão causal entre o evento desencadeador e o fenômeno patológico. É diante              

deste empecilho na abordagem do seu objeto, que os autores propuseram o método catártico              

que utilizava da hipnose como forma de provocar as lembranças da época, em que o sintoma                

surgiu pela primeira vez, localizando a conexão causal entre um fato e o sintoma histérico. O                

objetivo era fazer com que o paciente experimentasse o trauma psíquico não suficientemente             

ab-reagido, forçando-o através da hipnose a completar sua reação. Dessa forma, “nesses            

tratamentos hipnóticos, o processo de recordar assumia forma muito simples: o paciente            

colocava-se de volta numa situação anterior, que parecia nunca confundir com a atual, e              

fornecia um relato dos processos mentais a ela pertencentes”. (Freud, 1914, p.164).  

A cura seria alcançada mediante uma verdadeira reprodução da cena traumática.           

Temos assim, uma cena traumática e a sua repetição, que aqui é reprodução, como sendo               

aquilo que norteia a clínica freudiana. Desta feita, o trauma tomou uma dimensão             

determinante para o aparecimento da histeria, onde as experiências traumáticas, por não            

encontraram meios para serem descarregadas, tomam a forma de sintomas histéricos como            

uma saída para essa excitação. Como forma de tratamento, propõe-se a repetição enquanto             

reprodução de uma cena traumática, que visa portanto, a ab-reação do afeto estrangulado,             

como cura da histeria.   

O aparecimento do fenômeno da resistência impele Freud a repensar sua clínica. Ele             

então abandona a hipnose em favor de um novo método, fundado na “associação livre”, em               

que 

ele fazia seus pacientes assumirem o compromisso de se absterem de qualquer reflexão consciente e se                
abandonarem em um estado de tranqüila concentração, para seguir as idéias que espontaneamente             
(involuntariamente) lhe ocorressem — ‘a escumarem a superfície de suas consciências’. Deveriam            
comunicar essas idéias ao médico, mesmo que sentissem objeções em fazê-lo; por exemplo, se os               
pensamentos parecessem desagradáveis, insensatos, muito sem importância ou irrelevantes demais.          
(Freud, 1924, p.244). 

 
O paciente era impelido, através da associação livre, a trazer a tona aquilo que ele não                

conseguia recordar ou rememorar com o trabalho interpretativo do analista. Assim, a            

associação livre, enquadrada pela transferência, apresentava uma melhor abordagem no          

tratamento dos sintomas, apesar de revelar as resistências de modo mais proeminente. As             

resistências apontavam para a manutenção dos arranjos sintomáticos construído pelo paciente           

para manter fora de sua consciência as lembranças traumáticas. Neste trabalho, a resistência             

deveria ser contornada pelo trabalho da interpretação: 
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Finalmente, desenvolveu-se a técnica sistemática hoje utilizada, na qual o analista abandona a tentativa              
de colocar em foco um momento ou problema específicos. Contenta-se em estudar tudo o que se ache                 
presente, de momento, na superfície da mente do paciente, e não emprega a arte da interpretação                
principalmente para identificar as resistências que lá aparecem, e torná-las conscientes ao paciente.             
Disto resulta um novo tipo de divisão de trabalho: o médico revela as resistências que são                
desconhecidas ao paciente; quando essas tiverem sido vencidas, o paciente amiúde relaciona as             
situações e vinculações esquecidas sem qualquer dificuldade. O objetivo destas técnicas diferentes,            
naturalmente, permaneceu sendo o mesmo. Descritivamente falando, trata-se de preencher lacunas na            
memória; dinamicamente, é superar resistências devidas à repressão. (Freud,1914, p. 193)  
 

Assim, através deste trabalho analítico, a resistência cedia e as lembranças eram            

retomadas, fazendo cessar os sintomas. Se para Freud, o objetivo do tratamento analítico era              

tornar consciente o inconsciente através do preenchimento das lacunas de memórias, a ênfase             

na rememoração, tinha como objetivo superar as resistências e tornar consciente o recalcado.             

Aqui se percebe a diferença entre a abordagem da repetição através da reprodução, no método               

hipno-catártico e da abordagem da repetição através da rememoração, através da associação            

livre. Essa mudança de estatuto da repetição é acompanhada da mudança de estatuto do              

próprio trauma.  

A utilização da associação livre e o encontro com as resistências apontaram a Freud              

que a fonte das representações incompatíveis sujeitas à defesa seriam sempre de caráter             

sexual. Sendo assim, a etiologia das neuroses passou a ser relacionada com conteúdos da vida               

sexual e ao processo de retorno do recalcado. O trauma se relacionaria à vida sexual que                

suscitaria, portanto, representações incompatíveis com o eu. Freud apontou assim para a            

origem traumática de experiências sexuais vividas na infância, onde qualquer lembrança ou            

afeto provenientes destas experiências devessem ser imediatamente afastado da consciência.  

No texto “Psicoterapia da Histeria” (1895) e “Hereditariedade e a Etiologia das            

Neuroses” (1896), Freud afirmou o caráter sexual na etiologia das neuroses, apresentando de             

forma contundente a tese da natureza sexual do trauma. Ele embasou suas afirmações na              

discussão de casos e observações clínicas, estabelecendo que a experiência sexual precoce            

seria fator determinante na causa das psiconeuroses de defesa. Freud, tomando o trauma             

sexual como desencadeador de toda neurose, pressupõe verdade em que todos os relatos             

clínicos de seus pacientes sobre cenas traumáticas de abusos de ordem sexual, solidificando             

assim as bases de sua Teoria da Sedução. Para ele, na histeria, o acontecimento registrado na                

memória estaria ligado a uma experiência sexual precoce resultante de um abuso sexual, uma              

experiência sexual passiva antes da puberdade. No entanto, não é tal experiência que delineia              

o evento traumático: à época do acontecimento, geralmente no período da infância, o evento,              
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que poderia não ter tido significado relevante, ficaria registrado como memória.           

Posteriormente, a emergência do trauma seria possível apenas com o advento da puberdade,             

onde o sujeito seria tomado pela maturação biológica do corpo e pelo desencontro sexual. Se               

antes, na infância, o sujeito não tinha condições de reagir eroticamente ao estímulo sexual              

recebido, agora, com a puberdade e suas transformações, esse traço de memória seria             

reativado, dando a ele um status de acontecimento atual. É este processo que dá              

temporalidade ao trauma: em um primeiro momento, a criança é exposta ao evento de abuso,               

vivido por ela de forma passiva e um segundo momento, com o advento da puberdade e a                 

consequente maturidade sexual, há a ressignificação do evento primeiro, instalando-se o           

trauma propriamente dito.  

Desta forma, como dito em “Novos Comentários Sobre as Neuropsicoses de Defesa”            

(1896), não é o evento ocorrido na infância que adquire status de trauma, mas sim a                

reatualização dessa experiência e a ressignificação de sua lembrança. A conclusão é que o              

trauma se dá a posteriori e é a partir desse reconhecimento traumático que o sujeito pode                

recalcar ou elaborar psiquicamente, produzindo um sintoma. 

Posteriormente, em carta escrita a Fliess, em 1897, Freud apontou mudanças           

significativas na sua concepção metapsicológica. A ideia de que a etiologia da histeria             

encontrava-se ligada a situações de reais abusos sexuais infantis encontrava limites e o levou              

a afirmar: “Não acredito mais em minha neurótica” (Freud, 1897, p. 308). Freud abandona              

assim a “Teoria da Sedução”, sem no entanto abandonar a etiologia sexual das neuroses. A               

etiologia sexual das neuroses se mantêm já que, para ele, não era possível associar a eventos                

exteriores, algo que apontava para uma realidade psíquica. Com o recuo em relação à “Teroia               

da sedução”, Freud apontava que não era possível atribuir valor de realidade concreta aos              

conteúdos inconscientes, já que é no campo da fantasia que a “sedução” acontece, sendo ela               

uma construção do sujeito, através de uma fantasia que encarna as manifestações espontâneas             

da atividade sexual infantil. Se anteriormente, na “Teoria da Sedução”, o trauma era índice              

de uma verdade extraída da realidade concreta, agora, ele se torna suposto, apontando para a               

fantasia traumática, onde uma cena é tomada como acontecimento verdadeiro pelo sujeito que             

com isso sustenta parte da sua realidade psíquica.  

O recalque, para essa construção teórica freudiana, tem papel fundador. Freud           

chamará de recalque esse trabalho do sujeito de afastar as idéias aflitivas da consciência,              

dando a ele o sentido de defesa. Assim, o tratamento que centraria-se na produção e na fala                 
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do paciente, orientado a relembrar o momento traumático que teria afastado o afeto da              

consciência, teria como função o levantamento do recalque.  

Toda essa digressão anterior a respeito do trauma é importante para que tenhamos em              

mente do que se trata o recalque e como se dá o retorno do recalcado na repetição. Aqui                  

temos a repetição, como retorno do recalcado, teorizada na primeira tópica freudiana, em que              

o aparelho psíquico é submetido e regido pelo princípio de prazer. O esforço do aparelho em                

manter a estabilidade dos níveis de excitação diante das oscilações provocadas pelos eventos             

traumáticos, é o que faz do princípio de prazer, neste momento da teoria, o único regulador da                 

vida psíquica. Sendo assim, qualquer tensionamento do sistema que provoque desprazer           

coloca em movimento os eventos psíquicos, em um esforço do aparelho para reduzir essa              

tensão e evitar o desprazer. Nessa primeira tópica, prazer e desprazer refere-se ao aumento e               

diminuição da quantidade de excitação no aparelho psíquico. 

Partindo dessa lógica, se o acesso de conteúdos inconscientes à consciência tensiona o             

aparelho gerando desprazer, a recordação do acontecimento traumático é evitada. Caso se            

efetuasse, haveria o aumento do nível de tensão dentro do aparelho, sendo assim necessário              

que as representações causadoras de desprazer permaneçam recalcadas, tendo seu acesso à            

consciência negado. Freud (1920) aponta que inicialmente, na construção do aparelho           

psíquico, “o curso tomado pelos eventos mentais está automaticamente regulado pelo           

princípio do prazer, ou seja, por uma evitação de desprazer ou uma produção de prazer”               

(p.17).  

Desta forma, sob a égide do princípio do prazer, o retorno do recalcado representa um               

perigo desestabilizando o aparelho psíquico. Por isso, o recalque opera sobre o representante             

da pulsão rejeitando-o do sistema consciente e, a partior do inconsciente, o recalcado original              

captura a representação rejeitada pelo consciente, efetivando o afastamento do representante           

pulsional da consciência. Porém, ainda que o recalcado não se apresente na consciência, ele              

não insiste em buscar a satisfação, dada a força constante da pulsão, apontando então a falha                

parcial e constitutiva do recalque como forma de defesa do aparelho psíquico. Assim, o              

recalque, ainda que a serviço do princípio de prazer, aponta seus limites, já que a pulsão, que                 

segundo Freud (1915), situa-se entre o psíquico e o somático, tensiona o aparelho             

constantemente. Não podendo se ver livre da pressão exercida pela dinâmica pulsional, a             

consciência consente com o retorno do recalcado, convertido em ato. É o que Freud nos               

apresenta através da transferência e do acting-out. No acting-out, sob a forma da atuação, a               
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repetição se presentifica como uma “modulação” do retorno do recalcado, diferente daquela            

que emerge sob a forma da lembrança: trata-se de uma “rememoração agida”. Se para Freud               

atuar e lembrar são maneiras alternativas de fazer presentificar o recalcado, não são de forma               

alguma consideradas equivalentes: atua-se, aquilo que não pode ser lembrado. Assim ele            

traçará a distinção entre rememoração e acting-out, sendo a rememoração o modo ideal do              

retorno do recalcado, enquanto que o acting-out, aqui definido como uma compulsão à             

repetição, é o que faz resistência à rememoração.  

Aprendemos que o paciente repete ao invés de recordar e repete sob as condições de resistência.                
Podemos agora perguntar o que é que ele de fato repete ou atua (acts out). A resposta é que repete tudo                     
o que já avançou a partir das fontes do recalcado para sua personalidade manifesta — suas inibições,                 
suas atitudes inúteis e seus traços patológicos de caráter. (FREUD, 1914, p.167) 
 

O acting-out, como repetição do recalcado, sobrevêm no lugar da recordação, como a             

atualização do passado na forma da repetição. Na rememoração em ato, a repetição surge              

como retorno do recalcado, fazendo com que o que não retorna pela recordação, retorna pela               

via da repetição. Neste sentido, a repetição se articula à resistência, na medida em que, quanto                

maior a resistência, mais extensivamente o acting-out substituirá o recordar.  

Para Freud (1914), a repetição em ato é a forma de manifestação inicial da              

transferência, onde 

 

o paciente não recorda coisa alguma do que esqueceu e reprimiu, mas expressa-o pela atuação ou                
atua-o (acting-out). Ele o reproduz não como lembrança, mas como ação; repete-o, sem, naturalmente,              
saber que o está repetindo. Por exemplo, o paciente não diz que recorda que costumava ser desafiador                 
em relação à autoridade; em vez disso, comporta-se dessa maneira para com o médico. Não se recorda                 
de ter-se envergonhado intensamente de certas atividades sexuais e de ter tido medo de elas serem                
descobertas; mas demonstra achar-se envergonhado do tratamento que agora empreendeu e tenta            
escondê-lo de todos. E assim por diante. Antes de mais nada, o paciente começará seu tratamento por                 
uma repetição deste tipo (p. 165-6). 
 

Assim nos aponta que o recalcado se presentifica na análise, tanto pela via da              

rememoração, quanto pela atuação. Em ambos os casos, a repetição se configura como uma              

forma de atualizar na relação transferencial  

 

reproduções, que surgem com tal exatidão indesejada, sempre têm como tema alguma parte da vida               
sexual infantil, isto é, do complexo de Édipo, e de seus derivativos, e, são invariavelmente atuadas na                 
esfera da transferência, da relação com o médico. Quando as coisas atingem essa etapa, pode-se dizer                
que a neurose primitiva foi então substituída por outra nova, pela ‘neurose de transferência’. O médico                
empenha-se por manter essa neurose de transferência dentro de limites mais restritos; forçar tanto              
quanto possível o canal da memória e permitir que surja como repetição o mínimo possível.”(Freud,               
1920, p. 32)  
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A diferença é que, enquadrados pela transferência, os conteúdos psíquicos são mais            

acessíveis e suscetíveis à elaboração na rememoração. Daí o trabalho analítico em conduzir a              

experiência analítica à fala e à associação livre, através do manejo atento da interpretação, no               

sentido de conter a repetição pulsional dentro dos domínios da transferência. É essa             

contenção, que ao privilegiar a recordação, aponta para a elaboração. 

Assim, essa repetição em ato, tomada sob o enquadre da transferência, seria uma             

forma de atualizar a realidade inconsciente do sujeito, utilizando-a como possibilidade de            

tratamento e de deslocamento daquilo que ao sujeito se apresenta como destino a ser repetido.               

Neste sentido, é o manejo da transferência, a técnica imprescindível para a abordagem de              

fenômenos psíquicos importantes no tratamento analítico como a própria repetição.  

Como vimos, Freud (1914) acredita que aquilo que o paciente repete em análise,             

através de suas atuações, diz respeito a algo recalcado, algo que por seu valor traumático               

deixa a cena da consciência.  

 

Não se discute que controlar os fenômenos da transferência representa para o psicanalista as maiores               
dificuldades; mas não se deve esquecer que são precisamente eles que nos prestam o inestimável               
serviço de tornar imediatos e manifestos os impulsos eróticos ocultos e esquecidos do paciente” (Freud,               
1912, p.143).  
 
Segundo Maurano (2006), na transferência, trata-se “de uma presença do passado,           

mas que é uma presença em ato", uma repetição controlada, onde o sujeito através de sua                

atuação e de sua fala endereçada pode dar outro contorno ao que lhe é traumático,               

interrompendo o curto-circuito repetitivo.  

Se a transferência pode ser entendida como um espaço privilegiado onde a repetição             

pode ser encenada, também é instrumento para lidar com a compulsão à repetição             

mantendo-a no plano psíquico e enquadrando a repetição, na insistência de uma            

rememoração, a fim de impedir a repetição via atuação: 

 

recordar à maneira antiga — reprodução no campo psíquico — é o objetivo a que adere, ainda que                  
saiba que tal objetivo não pode ser atingido na nova técnica. Ele está preparado para uma luta perpétua                  
com o paciente, para manter na esfera psíquica todos os impulsos que este último gostaria de dirigir                 
para a esfera motora; e comemora como um triunfo para o tratamento o fato de poder ocasionar que                  
algo que o paciente deseja descarregar em ação seja utilizado através do trabalho de recordar. Se a                 
ligação através da transferência transformou-se em algo de modo algum utilizável, o tratamento é capaz               
de impedir o paciente de executar algumas das ações repetitivas mais importantes e utilizar sua               
intenção de assim proceder, in statu nascendi, como material para o trabalho terapêutico. (Freud,1914,              
p.198) 
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Em “A dinâmica da transferência” (1912), Freud nos apresenta a          

transferência não como um acontecimento passado, apontando o caráter atual da repetição,            

onde  

ao chamar a atenção para a compulsão à repetição, não obtivemos um fato novo, mas apenas uma visão                  
mais ampla. Só esclarecemos a nós mesmos que o estado de enfermidade do paciente não pode cessar                 
com o início de sua análise, e que devemos tratar sua doença não como um acontecimento do passado,                  
mas como uma força atual. (Freud, 1914,p.198) 
 

Assim, ainda que a transferência invoque a repetição, ela só assim o faz porque os               

conteúdos psíquicos do sujeito são atualizados e ganham sentido na relação analítica. É por              

meio do manejo clínico da transferência que podemos tratar a repetição e isto é uma pista                

importante ao trabalho institucional com adolescentes infratores. Diante do que apontamos           

ser de interesse dessa pesquisa - o ato infracional e repetição - a formulação freudiana de                

acting-out e sua relação com a transferência nos é muito importante. Como discutiremos mais              

a frente, a adolescência pode fazer emergir situações traumáticas onde, diante da angústia             

desencadeada por elas, o sujeito pode lançar mão de um ato. Um ato que em si porta uma                  

mensagem e se endereça ao Outro, em um pedido de decifração.  

No campo institucional assistimos a manifestação desta vertente transferencial,         

quando adolescentes insistem em suas atuações, em determinadas situações dentro da           

Unidade Socioeducativa. Freud, nos aponta que "enquanto o paciente se acha em tratamento,             

não pode fugir a essa compulsão à repetição, e, no final, compreendemos que esta é a sua                 

maneira de recordar" (Freud, 1914, p. 166). Trata-se de uma advertência importante no             

contexto socioeducativo, à medida em que as atuações sequenciadas dentro da instituição,            

podem ser índice para localizar o sujeito, seu ato, seu desejo e o lugar do técnico. Nessa                 

cartografia transferencial, algo do sujeito é colocado em jogo no seu ato, sem que este               

represente, pela via da burocracia institucional, mera indisciplina. Porém, se a instituição            

banaliza estes atos cometidos em seu domínio, trivializando-os através de uma abordagem            

corretiva ou policialesca, insistindo na posição surda de nada querer saber da mensagem             

cifrada no acting-out, provavelmente as atuações se repetirão. A insistência do ato aponta             

para a posição equivocada do analista ou do técnico, uma pista importante para a              

singularização da medida e do caso, no âmbito institucional. 
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A saída para estas atuações, marcadas pela compulsão de repetição do sujeito, é             

transformá-las em uma possibilidade de recordar, através do manejo da transferência. Desta            

feita, percebemos que o legado da repetição à clínica é a sinalização de uma direção para o                 

tratamento analítico: a partir da transferência, transformar os impulsos que desencadeiam a            

repetição em material para o trabalho analítico, mantendo-os através da elaboração, no plano             

psíquico. 

Assim, as formulações de Recordar, Repetir e Elaborar (1914), correspondem a este            

momento do pensamento freudiano no qual o tema da repetição é subordinado a uma              

modalidade insistente do conteúdo recalcado em retornar, ainda que de forma substitutiva, à             

consciência. É neste texto que o conceito de repetição começa a se delinear com mais               

profundidade, para além do conceito anterior atrelado à reprodução da cena traumática. A             

repetição na primeira tópica é, portanto, a própria manifestação do retorno do recalcado como              

uma forma de preservar o aparelho psíquico da instabilidade pulsional. O aparelho, orientado             

pelo princípio de prazer, promove uma articulação entre recalcamento, resistência e repetição,            

em busca de uma homeostase, que equilibre e proteja o aparelho psíquico impedindo a              

recordação e evitando o desprazer. Para Freud, o que o paciente repete ou atua é “tudo o que                  

já emanou das fontes de recalcado para a sua personalidade manifesta, as inibições, as              

atitudes inadequadas, os traços de caráter patológicos. Também repete seus sintomas no curso             

do tratamento” (Freud, 1914, p.167) 

Talvez o novo aqui seja o de tratar o trauma não como algo datado, afeto               

estrangulado, mas sim como uma representação incompatível com os interesses da           

consciência e por isso recalcada, mas ainda sim, uma força atual, presentificada. Nesse             

sentido, revendo sua posição anterior, Freud (1914) aponta que a repetição não é forma de               

tratamento do trauma através da reprodução, mas sim puro efeito do recalcado que se              

presentifica através da rememoração e da atuação.  

Se para Freud, na primeira tópica, a repetição estava submetida ao princípio do prazer              

e articulada às vicissitudes de uma análise e à dinâmica do recalque e do inconsciente, na                

segunda tópica, a partir de 1920, com o novo dualismo pulsional, ele a articulará à pulsão de                 

morte. É o que veremos a seguir. 
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2.1.2 Repetição como Pulsão de Morte 

 

Se antes, na primeira tópica, partia-se da hipótese da predominância do princípio de             

prazer para afirmar que a repetição estaria ligada à satisfação, em Além do princípio do               

prazer, Freud (1920) indaga-se sobre a predominância deste princípio que, apesar de            

importante no equilíbrio da organização psíquica, é limitado em suas funções.  

 
O máximo que se pode dizer, portanto, é que existe na mente uma forte tendência no sentido do                  
princípio de prazer, embora essa tendência seja contrariada por certas outras forças ou circunstâncias,              
de maneira que o resultado final talvez nem sempre se mostre em harmonia com a tendência no sentido                  
do prazer (Freud,1920, p. 20).  
 

Provocado por sua experiência clínica, Freud percebe que há situações em que nem             

sempre a vida psíquica é regida por este princípio. Freud então questionará a hipótese da               

dominância do princípio do prazer no aparelho psíquico, já que para ele existem situações              

desprazerosas que são repetidas sob a pressão de uma compulsão. 

 

Deve-se, contudo, apontar que, estritamente falando, é incorreto falar na dominância do princípio de              
prazer sobre o curso dos processos mentais. Se tal dominância existisse, a imensa maioria de nossos                
processos mentais teria de ser acompanhada pelo prazer ou conduzir a ele, ao passo que a experiência                 
geral contradiz completamente uma conclusão desse tipo. (Freud, 1920, p.19)  
 

Esta mudança de posição que abala sua metapsicologia e suspende certas premissas se             

justifica-se na constatação freudiana da compulsão à repetição, Wiederholungszwang, através 

de três fenômenos que Freud observou em sua clínica: as neurose traumática e os sonhos de                

angústia, a brincadeira das crianças e a transferência. 

O primeiro fenômeno diz respeito às chamadas neuroses traumáticas, que remetem o            

sujeito à repetição onírica da situação traumática, em que o paciente revive, repetidamente, a              

cena do seu acidente, acordando, novamente, com um susto. Esse fenômeno desafia Freud a              

indagar que mecanismo onírico seria esse que parece contradizer a função de realização de              

desejo dos sonhos. Se o sonhos são realizações de desejos inconscientes, os sonhos das              

neuroses traumáticas ou questionam tal função, ou apontam para as tendências masoquistas            

do eu. O que Freud conclui das observações é que os sonhos dessa natureza se originam em                 

função da compulsão à repetição e não do princípio de prazer. 

A partir das evidências trazidas pelo fenômeno dos sonhos traumáticos, Freud procura            

investigar o segundo fenômeno apresentado, que poderia contradizer a dominância do           
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princípio do prazer, as brincadeiras infantis, em especial, à análise do fort da. Nesse jogo               

específico, Freud observou que a criança jogava um carretel e o recolhia repetidamente,             

acompanhando cada movimento com as expressões fort e da, sendo que fort significa o              

movimento de saída e da o de retorno do carretel. Freud observa que no jogo, o carretel                 

representava a mãe da criança, fazendo com que através deste artifício lúdico a criança              

repetisse compulsivamente a cena em que sua mãe partia para depois retornar. Ele relaciona              

essa brincadeira a uma renúncia à satisfação pulsional efetuada pela criança ao permitir a              

partida da mãe sem reclamar. A criança compensa essa renúncia encenando, nesta brincadeira             

repetitiva, a partida da mãe. A encenação abre uma via para a representação, e por isso                

incansavelmente repetida pela criança. É através desse processo que a criança pode            

representar a ausência da mãe, exercendo ativamente um controle sobre a situação. A             

compulsão à repetição está estruturada sobre uma perda, onde a encenação insistente aponta             

para uma tentativa de controle sobre uma situação desagradável, velando assim, a angústia da              

falta. 

O terceiro fenômeno analisado por Freud, na tentativa de entender o que poderia             

contradizer o princípio do prazer, é então, a transferência. Nessa seção do texto, Freud retoma               

elaborações feitas em “Recordar, repetir e elaborar” (1914), sobre a relação entre a             

impossibilidade de recordar, a atuação e o fenômeno da repetição contidos na transferência             

observada na prática analítica, onde o analisante 

 

É obrigado a repetir o material recalcado como se fosse uma experiência contemporânea, em vez de,                
como o médico preferiria ver, recordá-lo como algo pertencente ao passado. Essas reproduções, que              
surgem com tal exatidão indesejada, sempre têm como tema alguma parte da vida sexual infantil, isto é,                 
do complexo de Édipo, e de seus derivativos, e são invariavelmente atuadas (acted out) na esfera da                 
transferência, da relação do paciente com o médico. Quando as coisas atingem essa etapa, pode-se dizer                
que a neurose primitiva foi então substituída por outra nova, pela 'neurose de transferência'. O médico                
empenha-se por manter essa neurose de transferência dentro dos limites mais restritos; forçar tanto              
quanto possível o canal da memória, e permitir que surja como repetição o mínimo possível. (...) Deve                 
fazê-lo reexperimentar alguma parte de sua vida esquecida, mas deve também cuidar, por outro lado,               
que o paciente retenha certo grau de alheamento, que lhe permitirá, a despeito de tudo, reconhecer que                 
aquilo que parece ser realidade é, na verdade, apenas reflexo de um passado esquecido. (Freud, 1920,                
p.29-30) 
 

O que chama atenção de Freud em “Além do princípio do prazer” (1920), no que se                

refere à transferência, é o fato de a compulsão à repetição retomar experiências do passado               

que não foram capazes de trazer nenhum tipo de satisfação. 
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Desta feita, através da observação de situações clínicas, Freud percebe que há um             

ponto comum a todas estas experiências que questionam a égide do princípio do prazer – a                

compulsão à repetição. Freud aponta esta constante após examinar os três fenômenos citados             

que lhe indicavam a presença de uma repetição pura, que não se submetia às leis do princípio                 

de prazer. Já não se trata da repetição enquanto uma atualização do passado, de reprodução               

ou de um retorno do recalcado, mas de um encontro traumático com uma situação que               

introduz a angústia, o assustado, remetendo o sujeito a uma “compulsão à repetição”.  

 

Mas, como se acha a compulsão à repetição — a manifestação do poder do reprimido — relacionada                 
com o princípio de prazer? É claro que a maior parte do que é reexperimentado sob a compulsão à                   
repetição, deve causar desprazer ao ego, pois traz à luz as atividades dos impulsos instintuais               
reprimidos. Isso, no entanto, constitui desprazer de uma espécie que já consideramos e que não               
contradiz o princípio de prazer: desprazer para um dos sistemas e, simultaneamente, satisfação para              
outro. Contudo, chegamos agora a um fato novo e digno de nota, a saber, que a compulsão à repetição                   
também rememora do passado experiências que não incluem possibilidade alguma de prazer e que              
nunca, mesmo há longo tempo, trouxeram satisfação, mesmo para impulsos instintuais que desde então              
foram reprimidos. (Freud, 1920 p.31) 

 

Freud percebe que essa compulsão a repetição de experiências desagradáveis não está            

somente presente na análise dos neuróticos, mas que também se presentifica no cotidiano das              

pessoas de modo geral, dando margem a leituras mágicas que remetem a um destino maligno.               

Essa repetição surge como sendo da ordem de um acaso, de um descontrole, por parte do                

sujeito, das circunstâncias, se assemelhando a um destino maligno onde o sujeito não se vê               

como cônscio de seus atos. Trata-se de uma interferência pulsional suficientemente poderosa            

para se fazer prevalecer “sobre o princípio de prazer, emprestando a determinados aspectos             

da mente o seu caráter demoníaco” (Freud, 1919, p.297). 

É esse o caráter de muitos relatos que encontramos no discurso de adolescentes no              

Sistema Socioeducativo a respeito de seus atos: a influência de uma força pulsional             

demoníaca que os impele a produzirem passagens ao ato repetidamente, como que            

determinado por um destino, a despeito de qualquer consequência destas ações. Lacan (1956-             

1957) em seu Seminário, livro 4: “A relação de objeto” nos aponta que é justamente por não                 

percebe a implicação pulsional envolvida na repetição, que o sujeito toma o acaso e as               

coincidências como fruto de um destino que se repete. Assim, se o sujeito não possui recursos                

para tratar o que do traumático se encena na repetição, termina por associar a atualização do                

trauma a uma eventualidade cármica. 
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Os diversos exemplos que Freud nos traz neste texto, atestam a presença de algo de               

outra ordem, que não aquela do retorno do recalcado, presentificando o valor traumático da              

repetição. Será através dos fenômenos clínicos já citados, que se admitirá a existência de              

processos psíquicos que repetem experiências originariamente desprazerosas e que levará          

Freud a introduzir os conceitos de "compulsão à repetição”, de "pulsão de morte" e de               

redefinir a sua noção de trauma. Freud admite a existência de uma compulsão à repetição que                

sobrepuja o princípio do prazer, na medida em que reproduzem situações desprazerosas que             

aumentam as tensões internas. Desta forma, para além do princípio do prazer, há algo que               

escapa ao retorno do recalcado e que aponta para uma falta de representação, para um real                

impossível de ser representado, algo mais originário, mais elementar. A esse mais além do              

princípio do prazer, Freud nomeia como “pulsão de morte”. Dias (2006), com suas palavras,              

auxilia-nos a melhor compreender a idéia da pulsão de morte formulada por Freud:  

 
A pulsão de morte é, em última instância, a responsável pela repetição, fazendo com que se retorne                 
sempre ao mesmo lugar; lugar de sofrimento e desprazer, o qual proporciona uma satisfação paradoxal,               
para além do princípio do prazer, traçando as vias por onde circula. A necessidade de repetir a mesma                  
coisa é onde se situa o recurso de tudo aquilo que se manifesta do inconsciente sob a forma de                   
reprodução sintomática. (Dias, 2006, p. 401-2) 
 

Nesse sentido, a repetição surgirá como fundamento para a explicação da “pulsão de             

morte” - conceito que se inaugura como algo "mais primitivo do que o intuito de obter prazer                 

e evitar desprazer" e que se expressa pela compulsão à repetição. A repetição é, a partir deste                 

texto, característica própria da pulsão. Assim, Freud supera o primeiro dualismo pulsional,            

modificado em virtude de suas observações clínicas e da repetição, para a oposição entre              

pulsão de vida e pulsão de morte, inaugurando assim, o segundo dualismo pulsional.  

A pulsão de morte seria a pulsão desligada, desvinculada de qualquer representação,            

com tendência destruidora e que resulta do excesso de excitação no aparelho psíquico, gerado              

por consequências do trauma. Neste texto, decisivo para a reconfiguração da metapsicologia            

freudiana, a experiência do trauma é articulada à base do processo de constituição do              

psiquismo, associando-se o traumático ao pulsional. 

Na compulsão à repetição está presente uma pressão exercida por um quantum de             

afeto, diz Freud (1920), cuja magnitude o aparelho psíquico não consegue assimilar, sendo             

esse excedente de afeto colocado em repetição rumo a satisfação, à descarga imediata. Freud              

definirá, em “Além do Princípio de Prazer” (1920), como traumáticas,  
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as excitações externas que possuírem força suficiente para romper o escudo protetor. Acredito que não               
podemos compreender o conceito de trauma sem vinculá-lo a uma ruptura na camada protetora contra               
estímulos, a qual sabemos sob circunstâncias normais operar de modo eficaz. Não há dúvida de que um                 
acontecimento como o trauma provoca uma grave perturbação na economia energética do organismo,             
além de acionar todos os mecanismos de defesa, e o princípio de prazer é, logo de início, colocado fora                   
de ação. (Freud, 1920, p.153) 
 
O aparelho psíquico se mostra incapaz de conter o fluxo pulsional e é por este motivo                

que a pulsão se apresenta, segundo a formulação teórica da segunda tópica, como obstáculo              

ao tratamento.  

Se até então a concepção psicanalítica de trauma estava ligada ao retorno do             

recalcado, na segunda tópica o trauma aparece como excesso pulsional não ligado, que invade              

o psiquismo despreparado, não se constituindo como exatamente lembranças. Desta forma, o            

trauma não responde aqui à ordem de um retorno do recalcado, mas à da apresentação de                

marcas que não puderam ser ligadas psiquicamente e que acenam para uma impossibilidade             

de representação, um excesso não representado no psiquismo.  

Esta modificação do conceito de trauma nos aponta para um outra possibilidade de             

entendimento dos atos reincidentes, na medida em que podemos pensar que a adolescência é              

a época traumática onde serão testados os significantes ofertados pelo Outro. A adolescência             

enquanto traumática, atesta em si a falta de representação que coloca em evidência a              

avalanche pulsional. Como veremos no próximo capítulo, é na dificuldade em representar a             

castração e a ausência da relação sexual que o sujeito pode lançar-se às atuações compulsivas.               

Não essa uma das explicações para o excesso de atuações na adolescência, um excesso sem               

representação, na repetição de atos?  

Sendo uma força pulsional desligada, a forma de interromper a repetição indefinida            

será através de seu enlaçamento a uma representação, uma ligação que seja capaz de nomear               

e representar o excesso de afeto desencadeado no evento traumático. Se não é possível              

impedir a inundação de excesso de estímulos no aparelho psíquico, resta ao organismo tentar              

lidar com esse excesso capturando-o e enlaçando-o psiquicamente, sintomatizando, para          

poder então processá-lo (Freud, 1920). Neste sentido, tanto o traumático como o pulsional,             

demandam um trabalho de ligação pulsional como condição de instauração do princípio do             

prazer. Neste sentido, podemos dizer que a compulsão à repetição encontra-se no caminho             

entre o trauma e a ligação de representações. Aqui a função do aparelho psíquico é de                

ligação, convertendo a energia livre em energia ligada a uma representação. 
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O que fica evidente é que, se antes, o trauma trilhava como caminho a representação e                

a transcrição possível no segundo tempo do trauma, aqui, diante do aspecto desestruturante             

do excesso pulsional, a compulsão á repetição surge como pura manifestação desse            

transbordamento. O psiquismo invadido pelo excesso de excitação, abre mão da lógica do             

princípio do prazer e coloca em ação a compulsão à repetição. Assim, a compulsão insurge               

como uma resposta do psiquismo diante do excesso pulsional, em um esforço contínuo de              

descarga e domínio pulsional.  

 

2.2 Repetição em Lacan 

 

Lacan, em seu Seminário 11: Os quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise           

(1964), retoma o conceito de repetição freudiano, a fim de dá-lo uma distinção conceitual              

necessária. Inicialmente, neste texto, Lacan se ocupou de distinguir o conceito de reprodução             

e repetição, com o intuito de distanciar este último de leituras que o assimilam ora ao retorno                 

do recalcado, ora à reprodução: Repetição (Wiederholen) não é Retorno do Recalcado            

(Wiederkehr) e não é Reprodução (Reproduzieren). “Não há como confundir a repetição nem             

com o retorno dos signos, nem com a reprodução, ou a modulação pela conduta de uma                

espécie de rememoração agida”(Lacan, 1964, p.56).  

Não se trata do retorno do recalcado, porque a compulsão à repetição - Wiederholen              

Zang - transpõe o Princípio do Prazer, não sendo efeito do retorno do recalcado. E não se                 

trata de reprodução, porque o fenômeno a compulsão à repetição não são redutíveis a um               

processo de reiteração. A reprodução diz mais respeito a um “hábito”, onde há reprodução de               

enunciados, traços simbólicos ou imaginários, gestos, condutas ou ações. O hábito, enquanto            

Reproduzieren, é um regulador das condutas que se impõe contra o que é da ordem do                

singular, sendo portanto, muitas vezes colocado a serviço do Princípio do Prazer, da             

regulação, da homeostase, da mínima tensão. “Eles aprisionam e canalizam a libido nas vias              

estável, sempre as mesmas que fabricam no fundo, as inércias libidinais. Com o tempo, os               

sujeitos ficam cada vez mais cativos desta inércia programada pelo discurso.”(Soler, 2013, p.             

34) 

Este ponto de distinção é de extrema importância para esta pesquisa na medida em              

que para Lacan (1964), não é preciso haver reiteração de comportamento, estereotipia de             

56 



 

conduta, para que haja repetição. Se nem sempre se trata de retorno do recalcado ou de                

reprodução exclusivamente, qual o conceito lacaniano de repetição?  

A repetição, enquanto compulsão à repetição, resiste a reprodução e a rememoração.            

Há algo que resiste a este esforço de contorno simbólico e que remete ao real. O que Lacan                  

pretende com esse esforço de distinção é apontar que, apesar de retorno do recalcado e               

reprodução poderem se constituir como modalidades da repetição, esta não pode se reduzir             

àqueles. Trata-se de um avanço na abordagem lacaniana do conceito de repetição que até              

então, através do Seminário 2: O Eu na Teoria de Freud e na Técnica da Psicanálise                

(1954-55) e o Seminário sobre a Carta Roubada, (1956) a tomavam como “repetição             

significante”, como “retorno do recalcado” e agora se aproximam do conceito freudiano de             

“pulsão de morte”. 

Lacan inicia o contorno deste conceito aliando-o ao que escapa ao simbólico e             

remetendo o conceito de repetição ao real, apontando inclusive que “toda a história da              

descoberta por Freud da repetição como função, só se define com mostrar assim a relação do                

pensamento como real.” (Lacan, 1964, p.52) Lacan aponta os limites da rememoração, na             

medida em que o pensamento não consegue preencher todas as lacunas da memória, há algo               

que permanece irrepresentável, refratário a qualquer tentativa significante. É aqui que Lacan            

vai aproximar sua noção de repetição ao real e tomar não o retorno do recalcado como motor                 

daquela. Como nos aponta Fink: 

 
A repetição envolve algo de que, por mais que se tente, não se consegue lembrar. O pensamento não                  
consegue encontrá-lo: O que é isso? Isso é o que está excluído da cadeia significante, mas em torno de                   
que cadeia gira. O analisando dá voltas e mais voltas numa tentativa de articular o que parece estar em                   
questão, mas não consegue localizá-lo, a menos que o analista aponte o caminho.  (Fink, 1997, p. 241) 
 

O que está excluído da cadeia significante é da ordem do real. Assim, Lacan nos               

apresenta que para além da repetição significante, há uma outra que se refere ao real. Para dar                 

à repetição a dimensão de seu registro simbólico e real, Lacan recorre a Aristóteles e sua                

teoria dos princípios - teoria das causas – para trazer a noção de causa acidental nas duas                 

formas em que é a repetição pode se concebida: Tiquê e Automaton. Por Tiquê, os gregos                

tomavam uma divindade responsável pela sorte ou infortúnio dos homens, sendo ela a causa              

oculta para a razão humana, não sendo de caráter meramente fortuito. Aristóteles, toma essa              

divindade por um conceito, a incluindo na teoria da causalidade física, designando um             

destino. Santo Tomás de Aquino, relendo a conceituação aristotélica retoma o conceito e             
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afirmando que, mesmo a providência divina não exclui o casual e o fortuito, dando o exemplo                

de uma pessoa que vai comprar algo e no caminho encontra alguém que lhe devia e                

recebe-lhe a dívida. Desta forma, o acaso não é entendido como desordem, mas como um               

acidente que engendra séries causais independentes. Já Automaton, para Aristóteles, trataria           

de uma causa acidental, sem a possibilidade de qualquer deliberação, uma ordem natural que              

se move por si mesmo e por isso mais próximo do chamado “acaso”.  

Lacan, no uso que faz dos conceitos aristotélicos, nos aponta o Automaton como             

sendo a rede de significantes e a Tiquê, como o encontro do real como encontro faltoso, num                 

para além do jogo dos signos e de seu retorno, da fantasia e daquilo que é regulado pelo                  

princípio do prazer. Lacan distingue então, dessa forma, o que há na repetição de retorno,               

insistência dos signos, pelos quais somos comandados pelo princípio do prazer - Automaton -              

e o que há de inassimilável, de encontro enquanto essencialmente faltoso - Tiquê. 

Lacan condensa no conceito de Automaton as suas teorizações iniciais sobre repetição            

remetendo-a à repetição dos significantes, ou seja, ao “o retorno, a volta, a insistência dos               

signos aos quais nos vemos comandados pelo princípio de prazer” (1964, p. 56).             

O Automaton é portanto, relacionado à cadeia significante, situando-se do lado do simbólico,            

do sentido e da significação. A modalidade de repetição que se expressa enquanto             

Automaton, guarda em si uma lógica de ação insistente, regida pelo desfilamento da cadeia              

significante. Sob a égide do princípio do prazer, o automatismo da cadeia significante marca              

o retorno do recalcado. 

É em relação ao fracasso de Automaton, da falha na cadeia significante, que Lacan irá               

depreender a compulsão à repetição. Assim Automaton empresta corpo a Tiquê, que, ao             

mover-se na cadeia “insistente dos signos”, apresenta o que tropeça. A compulsão            

depreende-se do recalque que, por fracassar retorna. O fracasso do recalque é estrutural, na              

medida em que não há recalque bem sucedido. Insistimos mais uma vez que o fracasso do                

recalque não é algo contingente, se assim o fosse, seríamos levados a afirmar que existiria um                

recalque bem sucedido. Se a noção de Automaton pode ser identificada ao retorno do              

recalcado freudiano, Tiquê refere-se aquilo que apresenta-se na forma de um inassimilável: o             

trauma. 

 

A função da Tiquê, do real como encontro – o encontro enquanto que podendo faltar, enquanto que                 
essencialmente é encontro faltoso – se apresenta primeiro, na história da psicanálise, de uma forma que,                
só por si, já é suficiente para despertar nossa atenção– a do traumatismo (Lacan,1964,p.57). 
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O inassimilável do real faz sinal do trauma, por isso, esse real que marca o encontro                

como Tiquê, aponta para aquilo que é impossível de ser simbolizado, que retorna sempre ao               

mesmo lugar. Bruce Fink nos aponta a dimensão desse real para Lacan e afirma que: 

 

O real aqui é o nível da causalidade, o nível daquilo que interrompe o funcionamento tranquilo do                 
Automaton, da seriação automática, sujeita à lei regular dos significantes do sujeito no inconsciente. Ao               
passo que os pensamentos do analisando estão destinados a perder sempre o alvo do real, conseguindo                
apenas circular ou gravitar em torno dele, a interpretação analítica pode atingir a causa, levando o                
analisando a um encontro com o real: Tiquê. O encontro com o real não está situado no nível do                   
pensamento, mas no nível onde a "fala oracular" produz não-senso, aquilo que não pode ser               
pensamento. (p,241-242) 

 
Trata-se da dimensão da pulsão de morte, diante do encontro com o real em sua               

dimensão traumática, mas que por isso mesmo, carrega em si a hiância que possibilita a               

produção do novo pela repetição da Tiquê, por onde o sujeito pode se interrogar sobre seu                

destino, sendo chamado a produzir sentido a um real que sempre lhe escapa, deslocando a               

seriação automática do Automaton e da cadeia significante. O tropeço, o acaso,            

proporcionado pela Tiquê, força o sujeito a reconstruir seus sintomas e fantasias como modo              

de significar esse encontro traumático. Trata-se do esforço de colonizar de sentido o furo feito               

na cadeia significante pelo real que a atravessa. 

Na recusa por interrogar-se sobre o que lhe aponta como desconhecido em si mesmo,              

o sujeito pode referir a esse encontro a algum grau de deliberação “divina” ou “demoníaca”.               

Assim, a articulação que Lacan faz entre repetição e acaso, aponta que não se trata de uma                 

reprodução de traços estáveis ou de signos de conduta, mas sim de circunstâncias             

surpreendentes que desestabilizam a cadeia significante que suporta o sujeito. Podemos           

entender em relação à repetição, que “não há como confundir a repetição nem com o retorno                

dos signos, nem com a reprodução, ou a modulação pela conduta de uma espécie de               

rememoração agida.” (Lacan, 1964, p.55). A repetição é necessariamente o encontro           

traumático do sujeito com a falta. Mas de que falta Lacan se refere? O que é isso que se                   

presentifica com valor traumático suficientemente forte, capaz de abalar a cadeia de repetição             

significante, instaurando uma hiância? 

Esse real que escapole, Lacan o refere ao objeto a, motor da repetição. “Lá está o real                 

que comanda, mais do que qualquer outra coisa, nossas atividades, e é a psicanálise que o                

designa para nós.” Para Lacan, a repetição está sempre ligada ao objeto a, objeto tomado               
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como perdido e que o sujeito insiste na tentativa de reencontrá-lo. Na esperança de              

encontrá-lo, o sujeito se lança a experiências nas quais o objeto que se apresenta ao sujeito só                 

coincide parcialmente com aquele que proporcionou satisfação, impelindo o sujeito na busca            

repetitiva pelo objeto. Mas que objeto é esse que a repetição insiste em tentar fazer               

presentificar, realizar? Para a psicanálise, esse objeto, é a dissimulação da mãe como o objeto               

primário fundamental que, em função da operação do Nome-do-Pai, é para sempre proibida e              

perdida. Lacan diz que a mãe é aquela Ding fundamental, a coisa sempre perdida e que a                 

repetição tenta recuperar, perdendo sempre. (Miller, 1997, p.27)  

Para situarmos o aparecimento do objeto a, lançaremos mão do que Lacan denominou             

como o “primeiro esquema da divisão” (Lacan, 1962- 63, p. 36). O esquema representa o               

surgimento do sujeito, a partir da introdução do significante em seu encontro com o Outro, e                

como resto dessa operação, o objeto a.  

 

 

 

O que esse esquema designa é que : “ só há aparecimento concebível de um sujeito                

como tal a partir da introdução primária de um significante (Lacan, 1962-63, p. 31). Aqui,               

Lacan representa inicialmente um sujeito mítico (S), anterior à incidência da castração e o              

Outro (A), também antes do encontro com o sujeito, sem barra. É somente no encontro entre                

o sujeito (S) e Outro (A), que aquele poderá extrai deste, o significante que lhe representa,                

constituindo por fim o sujeito barrado e do A barrado. Desta operação não se extrai um                

resultado exato, sendo o objeto a o resto irredutível ao significante. A entrada do sujeito na                 
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linguagem, através da representação significante, implica em uma perda que não se deixa             

capturar pelo significante e que Lacan nomeia como objeto a. Harari afirma que: "Trata-se de               

um objeto privilegiado do qual o sujeito, em uma automutilação, se separa para constituir-se,              

deixando de lado algo de si" (Harari, 1987, p.111). Assim, é a castração que inaugura a                

entrada do sujeito na linguagem, não só através da insígnia significante capturada do campo              

do Outro, mas também da emergência da falta como constitutiva do sujeito. Assim, objeto a               

e castração encontram-se diretamente  articulados (Miller, 2005).  

Agora podemos entender que o sujeito barrado que é marcado pela falta constitutiva é               

representado por um significante capturado do campo do Outro. O sujeito, cativo da cadeia              

significante, estará impelido a repetir, sempre em busca do objeto perdido. Mas, como o              

objeto encontrado é diferente do procurado, uma vez que ele foi perdido para sempre, o               

sujeito não para de buscar objetos substitutos na esperança de encontrar o objeto original. A               

repetição está articulada à queda do objeto a durante a constituição subjetiva, sendo o objeto               

a o eixo que deslocará a cadeia significante submetida à castração. A repetição ganha              

contornos constitutivos e se dá em forma de ato, na busca do sujeito do inconsciente pelo                

objeto perdido na primeira experiência de satisfação.  

Desta forma, o objeto a nos indica que a repetição é estrutural à própria dinâmica das                

relações objetais, apontando o desejo como o mais além da falta estrutural do sujeito. O               

sujeito se repete na busca do objeto que tampone a falta, sendo justamente no intervalo entre                

a busca do objeto e o seu desencontro que encontramos a repetição do significante. Lacan no                

seu Seminário 2: “O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise”, afirma que: 

O objeto se encontra e se estrutura por via de uma repetição – reencontrar o objeto, repetir o objeto. Só                    
que, nunca é o mesmo objeto que o sujeito encontra. Em outras palavras, ele não para de engendrar                  
objetos substitutivos. (Lacan, 1954-1955, p.132) 
 

São os deslocamentos simbólicos e investimentos libidinais imaginário, que         

permitiram ao sujeito organizar para si objetos substitutos que farão semblante do objeto a,              

esse objeto perdido. A repetição atesta a incompatibilidade dos objetos eleitos, sustentando-se            

no encontro faltoso com o real. Por isso, a repetição é sempre experiência de fracasso. Ela                

não é simplesmente estereotipia de conduta, mas repetição em relação a algo de sempre              

faltoso, o que significa que se trata sempre, nos reencontros com o objeto, da repetição de um                 

encontro faltoso com o real, maneira pela qual Lacan define a função da Tiquê, que vigora                

por trás do Automaton da cadeia. 
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A Tiquê é relacionada ao acaso, ao acidente, embora implique certo grau de escolha              

do sujeito, pois, segundo Lacan: “O lugar do real vai do trauma à fantasia — na medida em                  

que a fantasia nunca é mais do que a tela que dissimula algo de absolutamente primeiro, de                 

determinante na função da repetição”. (Lacan, 1964, p.61). Lacan aponta para uma outra             

modalidade de repetição, marcada pelo deslizamento significante, a Automaton, que aponta           

para uma tentativa do sujeito em dar um simbólico ao real, buscando inscrevê-lo na cadeia               

significante. Nessa relação o encontro do real desvela o que está mais além do Automaton,               

atrás do fantasma, encarnado num objeto, um objeto que suporta o desejo. A fantasia é               

portanto a tela que encobre algo que está antes e determina a repetição, o lugar do real, o                  

objeto a. A fantasia é pois o véu que encobre o real.  

É reconhecer, nos termos de Aristóteles, que a existência se desenrola no reino da contingência. Pelo                
simples fato de falarmos, uma trama se institui entre os acasos e algo como uma exigência abre                 
caminho, afigurando-se destino ou vocação. Uma ordem emerge a partir de fatos de repetição. (...) Isso                
permite inferir o “sempre” e os “sou-assim-está-escrito”, “so-amo-quem-nao-me-ama”, axiomas que o           
sujeito faz emergir espontaneamente da narração sobre o que lhe acontece. (...) Apenas por isso a                
transformação da contingência em articulação opera: um S1 ao acaso articula-se a um S2 e isso produz                 
um efeito de sentido, um efeito de sentido articulado. O acaso adquire sentido. É uma operação quase                 
invisível. É preciso um esforço de discernimento para perceber essa mutação em que o sentido se                
insinua na contingência. (...) Essa articulação S1-S2 não é necessariamente a sua, pelo contrário, é               
inclusive, primordialmente do Outro. (...) Isso se tece de maneira espontânea e, nesse sentido, é como                
um laboratório no qual assistimos à tecelagem dessa trama de sentidos, organizando os elementos do               
acaso que a precedem. (Miller, 2009. p 27) 

 

Neste sentido, a repetição, marca o sujeito na sua constituição subjetiva, na eleição de              

seu sintoma, lançando-o em um trabalho de colonização do real diante dos eventos             

traumáticos. É isso que pretendemos discutir mais amplamente no próximo capítulo ao            

discutir a constituição subjetiva e o caráter traumático da adolescência. 
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3 ADOLESCÊNCIA: ENTRE ATO E DESEJO 

 

A adolescência é um conceito que ganha diferentes contornos de acordo com o             

campo teórico e/ou cultural, mas no entanto, sempre guardando o caráter de transição da              

infância para a fase adulta, na condição de pessoa em desenvolvimento, marcado por             

mudanças corporais trazidas pela puberdade. 

No campo jurídico, a noção de adolescência é subsidiada pelo Estatuto da Criança e              

do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 1990, que considera criança a pessoa até 12 anos de                

idade incompletos e define a adolescência como a faixa etária de 12 a 18 anos de idade. Este                  

recorte se justifica na concepção do sujeito enquanto constituído por etapas de            

desenvolvimento, rumo a maturação de seu corpo biológico e de sua estabilização            

psicológica.  

Podemos considerar que, a adolescência não é, sob a perspectiva da psicanálise, um             

conceito, nem mesmo considerada uma “etapa” cronológica do amadurecimento psíquico.          

Trata-se antes de um arranjo do sujeito, que envolve uma série de processos psíquicos, a               

partir da puberdade. Esta abordagem, por estar advertida da constituição permanente do            

sujeito, rompe com a concepção biológica desenvolvimentista que toma a infância e a             

adolescência a partir de ideais aos quais esses sujeitos devem se adequar. Assim, a psicanálise               

não desconsidera os efeitos do corpo no real, porém, inaugura a perspectiva de um              

funcionamento pulsional que subjaz ao corpo biológico, na medida em que o que estrutura o               

sujeito não é a simples maturação de um corpo, mas o desenvolvimento de processos              

pulsionais e de organizadores lógicos do sujeito: alienação, castração, complexo de Édipo,            

fantasia, sintoma, dentre outros. Se há um ponto cronológico e biológico que definem a              

adolescência no campo sociológico e jurídico, para a psicanálise será um ponto estrutural. O              

sujeito do inconsciente se apoia no corpo do sujeito, mas não se reduz a ele.  

Essa desnaturalização apontada pela psicanálise, advém do fato de que a linguagem            

faz marca sob o corpo e na adolescência vemos isso de forma emblemática. A linguagem faz                

trauma no corpo do sujeito, desnaturalizando-o e arrancando-o do campo do saber instintual.             

Sem o saber naturalizado pelo instinto, cabe ao sujeito arranjar e significantizar sua existência              

a partir do seu sintoma e da sua fantasia, a fim de dar contorno a esse real encarnado no corpo                    
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do sujeito. A relação do sujeito com a linguagem, com o corpo e com o Outro é o que                   8

determina esse arranjo particular.  

Abordaremos abaixo a adolescência e as transformações implicadas nesse processo          

sob a perspectiva do Grafo do Desejo e da repetição. Faremos uma breve apresentação              

introdutória das principais etapas de construção do grafo de Lacan, buscando através delas             

construir articulações que subsidiam o entendimento posterior das transformações da          

puberdade, a fim de fundamentar nosso entendimento sobre os atos e sintomas na             

adolescência, a reconstrução da fantasia e a saída pelos atos. 

 

3.1 A constituição subjetiva a partir do Grafo do Desejo 

 

O Grafo do Desejo foi construído inicialmente, em 1957, durante o Seminário 05: “As              

formações do Inconsciente” e em 1958 deu continuidade à sua construção no Seminário             

06:“O desejo sua interpretação”. Lacan retoma o esquema em outros momentos de seus             

seminários, mas é em 1960, no artigo ‘A Subversão do sujeito e dialética do desejo’, parte da                 

coletânea dos Escritos (1998), que o grafo toma sua versão definitiva. 

Ele recebeu este nome por se fundamentar na oposição da necessidade com a             

demanda e o desejo: trata das relações do sujeito mítico da necessidade, o atravessamento da               

demanda, indo, mais além, até o desejo. Nele temos o esforço de Lacan em, através da                

estrutura do matema, fazer um retorno a Freud, relacionando as três dimensões que             

solidificam a subjetividade: o desejo, a linguagem e o inconsciente. Trata-se de uma             

elaboração teórica que ratifica a hipótese lacaniana do inconsciente estruturado como uma            

linguagem. O grafo se constitui em um esforço topológico em situar o desejo em relação ao                

sujeito definido através de sua articulação com o significante.  

Pela impossibilidade de representar no mesmo plano o significante, o significado e o sujeito, Lacan               
lançou mão do grafo, que é um artifício espacializante, na tentativa de colocar num espaço às oposições                 
da língua, mostrando a integração recíproca das três dimensões que estruturam a subjetividade: o              
desejo, a linguagem e o inconsciente. (Iglesias, 1996, p. 2) 

 

A construção do Grafo do Desejo, em seu uso representacional, nos permite apreender             

tanto o processo de constituição subjetiva, quanto a indicação de direção de tratamento             

analítico. Nesta dissertação, entendemos o Grafo do Desejo como uma representação gráfica            

8 Outro é concebido como o lugar dos significantes encontrados pelo sujeito a partir de sua entrada no                  
campo da linguagem.  
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que, para além de mostrar a constituição subjetiva de um sujeito, do endereçamento de uma               

necessidade até a assunção do desejo, nos serve de tela onde assistimos o percurso necessário               

da adolescência, no que tange a saída da posição de objeto, a um ser desejante, trazendo                

consigo o necessário trabalho de tratamento do gozo e reelaboração do sintoma e da              

adolescência desencadeados pelo real da puberdade. O uso que faremos dele, nesse capítulo,             

apontará para os aspectos da constituição subjetiva como efeito do significante, a localização             

topológica da fantasia e a sua função e as respostas do sujeito frente à pergunta do desejo do                  

Outro.  

 

 

 

Estruturalmente, o grafo se compõe de dois andares: o primeiro andar, abaixo em             

vermelho, tomado como andar do enunciado, onde localizamos os processos conscientes e o             

andar superior em azul, andar da enunciação, onde surge a dimensão inconsciente. 

Para o entendimento de todos os processos envolvidos, esse grafo será decomposto            

por Lacan, a fim de que entendamos o que está em jogo em sua construção. Ao longo do                  

grafo completo, encontraremos grafemas diferentes que se referem a operadores lógicos           

lacanianos. Abaixo as descreveremos para o melhor entendimento dos grafos: 
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△ - delta (criança mítica fora da linguagem)  

$ - sujeito, o que representa um significante (S1) para outro significante (S2). 

i(a) - imagem que recobre o objeto a 

A - Grande Outro, tesouro dos significantes 

d - desejo 

$ ◊ D - Matema da pulsão. Implica em que a demanda (D) tem sempre um resto,                 

busca a satisfação ainda que mais-além do bem estar do sujeito. 

S (Ⱥ) - Matema do significante da falta no Outro. Implica que há um significante que                

ao Outro falta. Matema da angústia, não há resposta à pergunta pelo desejo do Outro. 

$ ◊ a - Matema da fantasia. Implica na relação estabelecida pelo sujeito frente ao               

objeto a. 

s (A) - Matema do significado do Outro, lugar do sintoma. 

m- (moi). Conjunto de identificações  

I (A) - Ideal do Outro 

 
Lacan inicia o primeiro esboço do Grafo, com a entrada do sujeito na linguagem. No               

início do vetor ascendente, Lacan grafa com a letra delta (∆) um primeiro momento que, na                

linguagem, corresponderia ao indeterminado que pré-existe ao sujeito, chamado por ele em            

alguns momentos de “pedaço de carne” ou de “criança mítica fora da linguagem”.  
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Na extremidade oposta desse vetor ascendente iniciado em ∆, seguindo sua trajetória            

da direita para esquerda, (movimento que tem seu correspondente temporal no conceito de a              

posteriori), encontramos o grafema do sujeito barrado, $. Esse sujeito só surge no             

entrecruzamento entre o seu vetor e o vetor SS´, que marca a entrada do sujeito na cadeia                 

significante. O vetor Δ-$ parte do sujeito mítico, ser de necessidade para, no final do vetor, se                 

ter o sujeito barrado. O ponto onde a cadeia significante (S, S’) é cortada pela               

intencionalidade do sujeito, localizado à direita, é chamado de ponto-de-basta. É esse            

ponto-de-basta que marca onde um significante do Outro detém o deslizamento da            

significação. Assim, entre a cadeia significante e a corrente de significado há um             

deslizamento recíproco, que é marcado pelo ponto-de-basta, fazendo emergir o sentido em            

um efeito retroativo. O grafo mostra que os significantes só encontram uma significação             

como efeito, no après-coup, de um ponto de corte. 

No grafo abaixo, Lacan nomeará o ponto-de-basta como A e o ponto de sua               

retroversão como s(A), uma significação como efeito, no après-coup.  

 

No grafo abaixo, Lacan nomeará o ponto-de-basta como A e o ponto de sua               

retroversão como s(A), uma significação como efeito, no après-coup.  

Lacan introduz nesse esquema, a relação entre sujeito e Outro, entre necessidade e             

demanda. Na constituição subjetiva, o grito ou sinal desse sujeito mítico, Δ, é interceptado              

pelo grande Outro, A, tomado neste momento como a mãe, e é interpretado como uma               
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demanda, um pedido endereçado a este Outro. O sujeito, diante deste encontro, extrai uma              

significação, s, sustentado e ancorado no tesouro de significantes do Outro, A. Essa             

significação retorna ao sujeito, $ recém inaugurado pelo Outro, ressignificando o que partiu             

dele como simples som,  evidenciando a dimensão do après-coup.  
Temos aqui o par mínimo da cadeia significante: S1-S2. S1 como o substituto do grito, primeiro                
significante do sujeito; S2 como o significante da resposta, o significante que faz do grito mesmo um                 
significante. Ora, dizer que é S2 que transforma, a posteriori, o grito em um significante, equivale a                 
dizer que é S2 que inaugura a função propriamente de significação da linguagem. Em outros termos,                
não é senão após ter tido lugar a resposta do Outro que podemos realmente afirmar que houve algo                  
como uma mensagem, um apelo. (Nascimento, 2010, p.02) 
 

Assim, o que Lacan chama inicialmente de ser mítico é um conjunto vazio de              

significantes que, ao cruzar com o campo do Outro, advém como sujeito, pelo fato de que                

esse ser mítico toma um significante, S1, deste Outro e o utiliza para se representar junto aos                 

outros significantes, S2. É desta forma que Ĺacan concebe o significante como “aquilo que              

representa o sujeito para outro significante" (LACAN, 1960/1998, p.833). Esse é o processo             

pelo qual há a subjetivação da cadeia e o ser mítico, esse da pura necessidade, é atado ao                  

significante, transformado em $ através da ressignificação de sua intenção e por efeito de              

retroversão. Neste ponto, o que se evidencia é a ênfase significante na constituição subjetiva,              

através do processo de alienação fundamental do sujeito ao campo do simbólico, do Outro,              

que consequentemente subverte necessidade em demanda. Trata-se da submissão do sujeito á            

linguagem, desnaturalizando- o, através da transformação da necessidade em demanda e           

desejo.  

Assim, o grafo passa a se apresentar na forma abaixo, onde a cadeia significante corta               

o vetor $ - I(A), que parte do sujeito até o Ideal do Eu.  
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Assim, a criança recebe do Outro (A), um significante, s(A), que a subjetiva. Trata-se              

de um sujeito antecipado pelo encontro com o Outro, entrando na linguagem como efeito de               

retroversão do significante. Se temos essa antecipação do sujeito pela via do simbólico, pela              

via do imaginário teremos uma outra antecipação marcada pela trajetória que vai de i(a), que               

pode corresponder à imagem do corpo, a m, tomado como “eu”, tal como podemos observar               

no vetor i(a)→m. Trata-se do percurso que vai da imagem especular até a constituição do eu,                

que representa o estádio do espelho. Neste circuito imaginário dois pontos se articulam: o              

“eu”, m, na sua relação com a imagem - i (a) - onde a criança vai se reconhecer finalmente                   

como sujeito, $. O eu ideal, m, é produto de uma identificação com a sua própria imagem,                 

i(a). O Outro oferta a imagem unificada e antecipada do corpo, na qual o sujeito se identifica,                 

na medida em que é capturado por sua imagem a partir da nomeação do Outro. Assim, a                 

constituição da imagem especular é um “efeito jubilatório de seu encontro no espelho”, onde              

o sujeito recebe antecipadamente a sua imagem do Outro, bem como, receberá do Outro sua               

própria mensagem de forma invertida. 

O sujeito está, desse modo, aprisionado a dois ideais do Outro: pela detenção de um significante – I(A)                  
– em sua alienação simbólica e pela fixação em uma imagem – i(a) – alienação imaginária. (...) A                  
fórmula I(A), ideal do eu, demonstra que um significante do Outro foi tomado como insígnia e dessa                 
forma o Outro foi investido de onipotência, do poder que recebe por encarnar o lugar da palavra e ser                   
testemunho da verdade. A fórmula i(a) é a imagem do outro, o semelhante, que o sujeito captura e se                   
fixa, tomando esta imagem como se fosse a imagem de si mesmo. (Iglesias, 1996, s.p.) 
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Isso significa que, além de possibilitar a constituição do eu através da identificação da              

criança com a imagem do outro, i(a), coloca-se este outro na posição de objeto satisfatório               

para a mãe, ou seja, na posição de “ser o falo”. Localizamos nessa etapa, o primeiro tempo                 

edípico, onde a criança se identifica especularmente com o objeto de desejo de sua mãe. O                

que o Outro materno demanda da criança uma resposta ao que lhe pedem. Assim, a criança,                

alienada ao desejo do Outro, capturada imaginariamente, se identifica especularmente com           

aquilo que é o objeto do desejo materno, o falo da mãe (Φ) . Essa operação só é possível, se a                     

mãe for capaz de transmitir à criança a “marca de um interesse particularizado, nem que seja                

por intermédio de suas próprias faltas.” Para a mãe, trata-se de colocar a criança no lugar de                 

seu desejo.  

Neste momento da constituição psíquica, estamos diante do traumático do desamparo,           

que não se refere somente à condição prematura da conformação biológica da criança, mas              

também à essa demanda materna impossível de ser respondida. Não se pode ser tudo para o                

Outro, dado que este é um pedido impossível de se responder, pois é um pedido obscuro, sem                 

nenhuma especificação.  

Para sair desse lugar de desamparo, é preciso a entrada de um terceiro que permita à                

mãe, tomada enquanto mulher, um outro acesso ao objeto de seu desejo, o falo (Φ), que não                 

seja seu filho. Esse terceiro faz a função de Nome-do-Pai, que barra a mãe direcionando-a a                

um outro que não seja sua criança. O significante paterno entra na relação entre mãe e                

criança, capturando o vetor de interesse da mãe, do desejo da mãe, interditando-a. Assim, o               

interesse externo da mãe transmite à criança que seu desejo está para além dela. Então, é a                 

função do pai, convocada no discurso pelo próprio Outro materno, que introduz as             

determinações para o desejo. O que se espera de um pai é que faça de seu nome “vetor de                   

uma encarnação da Lei no desejo”. Não se trata de uma nomeação jurídica, abstrata, mas sim                

de um nome capaz de transmitir a castração, fazendo uma contenção de gozo, um limite entre                

a mãe e a criança.  

A função feliz da paternidade é ao contrário, a de realizar uma mediação entre as exigências abstratas                 
da ordem, o desejo anônimo do discurso universal, de um lado, e o que decorre, para a criança, do                   
particular do desejo da mãe. É o que Lacan chegou a nomear com uma expressão que tentei, sem                  
conseguir, até o presente, apreender exatamente, mas, que, agora, penso ter conseguido: é o que ocorreu                
a Lacan chamar de “humanizar o desejo”. Ele dizia que é preciso que o pai humanize o desejo, e creio                    
ter compreendido e desenvolvido o que quer dizer essa expressão, cujo peso me parece evidente.               
(Miller, 2014,  p.9) 
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A intervenção do Nome-do-Pai é portanto condição necessária para a saída da            

alienação. É ele que ao barrar o desejo da mãe, promove a separação do sujeito e a inscrição                  

de significantes que o autorizam a buscar fora do núcleo familiar a sua satisfação. A               

separação é o que aponta para a falha na significação, onde o campo do Outro configura-se                

como faltoso, expondo o objeto a que dá condições ao sujeito se apresentar enquanto              

desejante. O significante paterno tem, portanto, uma dupla função: ainda que proíba o gozo,              

por outro lado o permite, como nos aponta Lacan: “A castração significa que é preciso que o                 

gozo seja recusado, para que possa ser atingido na escala invertida da Lei do desejo” (1960,                

p.841).  

A castração do Outro materno desaloja o sujeito da posição de objeto idealizado do              

desejo materno. Desta forma, a castração se coloca também para o Outro e não só para o                 

sujeito. O desejo do Outro encontra-se então relacionado à falta, desvelada na castração do              

Outro, transmitindo ao sujeito que se a ele lhe falta, ao Outro também. É por esta relação que                  

pode-se depreender que “o desejo do homem é o desejo do Outro” (Lacan 1962-1963, p. 32)                

, apontando com isso que: 

 
O Outro concerne a meu desejo na medida do que lhe falta e de que ele não sabe. É no nível do que lhe                        
falta e do qual ele não sabe que sou implicado da maneira mais pregnante, porque, para mim, não há                   
outro desvio para descobrir o que me falta como objeto de meu desejo. ( p. 32-33)  
 

Para lidar com sua castração, o sujeito é instado a buscar no Outro, anteparo para a                

própria falta. Quando este Outro revela-se também castrado, isto retorna para o sujeito como              

falta. Desta posição, o sujeito se interroga sobre o que o Outro quer, apontando que há uma                 

falta no Outro. Será em razão do abalo na consistência do Outro e no reencontro com isso que                  

falta que o sujeito poderá refazer a pergunta: "Che Vuoi?" O que o Outro quer de mim? A                  

pergunta "Che Vuoi?", é a interpelação do sujeito ao Outro sobre o seu desejo.  

Assim, é quando o desejo do Outro aparece como enigma, que o Che Vuoi? surge               

como um impasse para o sujeito. Trata-se de um impasse, já que ele aponta para a angústia de                  

não se encontrar um significante da falta do Outro, apontando assim para a questão sobre que                

objeto a se é para esse desejo.  

A pergunta sobre “Que objeto sou no desejo do Outro?”, aponta para a angústia              

presente em relação ao desconhecimento quanto à dimensão do objeto, sobre a qualidade             

desse objeto que cabe na falta desse Outro. É o nível imaginário, que de alguma forma,                
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protege o sujeito desse encontro angustiante com a falta do Outro, na medida em que atribui a                 

este objeto um invólucro imaginário, com o qual o sujeito se articula. Assim, para proteger-se               

da angústia causada pela constatação da falta no Outro, da ausência da relação sexual que               

lança o sujeito ao enigma do "Che Vuoi?", o sujeito responde ao desejo do Outro construindo                

sua fantasia, inserida no grafo com a notação ($ ◊ a), servindo de tela protetora para mediar o                  

encontro sempre faltoso com o real.  

  

É no reconhecimento de que falta um significante no Outro - S(Ⱥ), que o sujeito                

produz a fantasia ($ <> a) que velará a falta e a angústia. A fantasia se ocupa da falta no                    

campo significante, S(Ⱥ), tentando tamponá-la, mesmo diante de sua impossibilidade. O           

objeto articulado na fantasia, representa aquilo que o sujeito imagina faltar no Outro. A              

fantasia é portanto a conjunção entre o sujeito e o objeto, na tentativa de recolocar o que falha                  

ao Outro. Nessa relação particular com o objeto, a fantasia é o que vela a realidade da                 

castração, encobrindo a impossibilidade da relação sexual, eclipsando a falta no Outro.            

Lacan (1958) apontou para esta função de véu desempenhada pela fantasia frente ao real do               

desamparo, sendo responsável, através da conjunção/disjunção entre objeto e significante, por           

substituir a angústia pelo sintoma. Para velar a angústia frente a castração, a fantasia se               

esforça em recuperar o objeto perdido na entrada no simbólico, na tentativa de reaver a               
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completude perdida. Ela fixará o sujeito numa relação com um certo objeto, semblante do              

perdido, em um padrão de repetição que determina o sintoma. 

Como vimos, é frente ao real, que a fantasia pode se articular. Tiquê que engendra               

Automaton, em uma tentativa de estabilização que escamoteie a angústia. “O lugar do real              

vai do trauma à fantasia — na medida em que a fantasia nunca é mais do que a tela que                    

dissimula algo de absolutamente primeiro, de determinante na função da repetição”. (Lacan,            

1964, p.61). A fantasia, engendra a repetição , através do deslizamento da cadeia significante,              

a Automaton, afim de que o sujeito dê conta do real através do simbólico, buscando               

inscrevê-lo na cadeia. O que essa relação aponta é a função de véu da fantasia que encobre                 

isso que está para além do Automaton, atrás do fantasma, encarnado em um objeto, um objeto                

que suporta o desejo. É na medida que o sujeito constrói e se fixa na fantasia que se instaura                   

o movimento inconsciente e circular da compulsão à repetição. O que se repete nas escolhas               

objetais de um sujeito, é a resposta que se supõe ser o desejo do Outro, tomada como desejo                  

do sujeito, a partir de sua fantasia. A repetição significante, Automaton, seria a aposta              

insistente em uma resposta ao “Che Vuoi?”. 
O desejo, como efeito, se liga, se conecta, ele parece fazer laço com o outro, mas, de fato, é um objeto                     
que ele enlaça, um objeto constrangido pela interpretação fantasmática: o princípio da monotonia e da               
mesmice. As errâncias do desejo parecem nunca se aventurar muito longe do cálculo fantasmático e do                
molde que ele configura para o "objeto a". (...)O desejo e sua modelagem fantasmática não salvam da                 
repetição, tanto que, na experiência da psicanálise, a transferência, seu vetor e seu trabalho próprio não                
curam da repetição (Fingermann, 2014).  
 

No Grafo do Desejo, alçando ao seu segundo piso, teremos a fantasia, $<>a, como              

resposta ao desejo do Outro e, ao mesmo tempo, como suporte para o desejo, d. Assim, o                 

desejo se relaciona à da fantasia, $<>a, na medida em que esta procura responder ao sujeito,                

através da relação com os objetos, o que falta ao Outro. 

O desejo, como efeito, se liga, se conecta, ele parece fazer laço com o outro, mas, de fato, é um objeto                     
que ele enlaça, um objeto constrangido pela interpretação fantasmática: o princípio da monotonia e da               
mesmice. As errâncias do desejo parecem nunca se aventurar muito longe do cálculo fantasmático e do                
molde que ele configura para o "objeto a".(Fingermann, 2014) 
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Essa relação é apontada por Lacan no seminário A angústia, quando propôs ler este              

matema da seguinte maneira: $ desejo de a (1962-63, p. 59). O desejo é situado então no                 

espaço entre as duas cadeias significantes. Para Lacan (1958-59) o que mantém a distância              

entre as cadeias é a existência de um buraco entre elas, onde se localiza o objeto a, com o                   

qual o sujeito tratará de se relacionar para dar conta da falta, sob a égide da fantasia. O objeto                   

a, enquanto motor da repetição, é o que também engendra a relação do sujeito com o desejo: 

A repetição não é apenas uma manifestação, ela é a estrutura, o seu ponto de partida e de partição real.                    
O desejo, como movimento, é uma consequência, um efeito de uma causa real, um "pas-de-sens"               
(passo de sentido) consequente do "pas-de-sens" (não sentido). (...)Podemos, portanto, articular o            
desejo como efeito da repetição e a repetição com efeito do dizer. (Fingermann,2014)  
 

Deste modo, a fantasia proporciona um tipo de satisfação diante da angústia de             

castração, fazendo frente ao significante da falta do Outro S(Ⱥ), permitindo que o desejo              

possa operar. Desta forma, a fantasia, desejo e sintoma encontram-se condicionados a S(Ⱥ).             

É a presença deste grafema, $ <> a , que atesta uma inscrição operante no segundo piso do                  

grafo. É na fantasia que o desejo se apoiará para capturar o objeto que lhe causa. 

Diante da pergunta "Che Vuoi?", o sujeito se oferece como resposta, como objeto do              

desejo do Outro, já que não há desejo que não atravesse a demanda do Outro. Assim, o desejo                  
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estará sempre articulado aos significantes da demanda do Outro, ainda que apontando o que              

está para além delas. Desta forma, o desejo pode ser concebido como o resto da subtração da                 

necessidade à demanda (N – D = d). Desta forma, atravessado pela linguagem, pela demanda               

do Outro, o sujeito não mais se encontra submetido à dimensão da pura necessidade. Mas,               

ainda que a linguagem aponte a demanda, haverá sempre algo que escape à dimensão do               

significante. Isto que sobra, trata-se do desejo, que segundo Lacan (1960, p. 828): “se esboça               

na margem em que a demanda rasga a necessidade.”  

Para além da fantasia que enquadra o desejo, o sujeito se implica também na              

construção de um sintoma que estabilize sua existência. No Grafo do Desejo, o sintoma se               

localiza em s(A) , como significado do Outro e equivale a uma mensagem cifrável endereçada               

ao grande Outro. Assim, o sujeito recebe sua própria mensagem de forma invertida. Essa              

construção se apoiará na fórmula da fantasia, já que é ela que fornecerá as coordenadas               

significantes necessárias. O que o Grafo aponta é que se a fantasia emerge como uma               

resposta a castração, o sintoma desponta como uma resposta à fantasia do sujeito. O sintoma               

surge como resposta diante da questão: “quem sou eu para o Outro?”, fazendo uma solução               

de compromisso que visa obscurecer a falta radical. É através da interpretação do sujeito              

sobre o que falta ao Outro, que ele construirá seu sintoma. 

Vejamos agora como podemos nos valer da análise do grafo para pensar a             

adolescência.  

 

3.2 A adolescência:as respostas do sujeito frente ao desejo 

 

Como vimos no tópico anterior, no Grafo do Desejo assistimos a constituição do             

sujeito até que ele alcance o andar superior do grafo, enquanto sujeito da enunciação, do               

inconsciente, separado da posição de objeto com a qual ele ocupava o andar inferior. Trata-se               

no grafo, da assunção do sujeito do desejo, através da separação que determina o abandono da                

posição infantil de objeto de desejo e sintoma do par parental. Assim, para além de uma                

maturação biológica, a adolescência é marcada por uma operação estrutural que marca para o              

sujeito um lugar diferente do que ele ocupava: de objeto do par familiar. Trata-se de uma                

tarefa difícil de se sustentar já que envolve a substituição das respostas infantis por outras que                

envolvam a questão do desejo.  
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Esse processo nos remete à adolescência pensando-a como um esforço de enunciação,            

através da reconstrução do Grafo do Desejo e da ratificação do segundo andar do grafo. Esse                

processo é necessário já que, diante da irrupção do real da puberdade, a tarefa do adolescente                

é refazer suas respostas frente ao enigma do desejo do Outro. Mas que respostas são estas? E,                 

principalmente, a qual pergunta? 

A partir da leitura do Seminário 16: “De um Outro ao outro”, podemos entender o               

grafo como uma divisão entre o sujeito e o Outro, entre pergunta e resposta: do lado direito                 

estão as perguntas e do esquerdo as respostas. A grande pergunta que sustenta esse grafo, diz                

respeito à constituição do sujeito, quem ele é, qual o seu desejo e qual seu lugar no desejo do                   

Outro. Essa investigação condensa-se na formulação "Che Vuoi?" - pergunta feita pelo diabo             

enamorado a Álvaro, no romance de Cazzote: “O que o Outro quer de mim?”. Trata-se de                

saber qual é o desejo do Outro em relação ao sujeito. A partir do desejo do Outro abre ao                   

sujeito a dimensão do seu próprio desejo. O sujeito, diante destas perguntas, responderá de              

algumas formas sobre o que é o desejo do Outro. 

Todos os matemas do lado direito são da ordem do código e os da esquerda são da                 

ordem da mensagem, que também podem ser lidas como respostas ao desejo do Outro.              

Segundo Rabinovich (2005, p. 73), a resposta do sujeito ao enigma do desejo, ao "Che               

Vuoi?" que lhe advém como mensagem que ele recebe do Outro, se declina em matemas               

destinados a obturar a castração, a falta no Outro. Nesse sentido, todas essas respostas servem               

para proteger o sujeito do angústia diante do real, do furo no Outro. Assim, para a autora 

A resposta à pergunta “o que o Outro quer de mim?” é o significante do Outro barrado, S(Ⱥ), resposta                   
insuportável que introduz a castração do Outro enquanto desejante. As demais respostas, que se situam               
debaixo do S(Ⱥ), estão destinadas a obturar, de maneiras diferentes, essa castração, essa falta no Outro.                
Essas respostas são, em ordem decrescente: 1) a fantasia, $ ◊ a, entre a fantasia e S(Ⱥ) podemos situar a                    
angústia: 2) a significação do Outro s(A), lugar do sintoma no grafo; 3) o eu, i(a), onde podemos situar                   
a inibição, e 4) o significante do Ideal, I(A), em relação ao qual se organiza a demanda de amor. (2005,                    
p. 73) 
 

76 



 

  

 

Na adolescência, é da falha das respostas ao "Che Vuoi?", que se trata, deixando o               

sujeito capturado pela iminência do objeto. Todas as respostas apontadas pelo grafo como             

saídas ao desejo do Outro, como tentativas de encobrir a castração, falham em defender o               

sujeito da angústia: o ideal não orienta, o sintoma não mais responde, o eu está abalado                

imaginariamente e não consegue estabilizar a imagem do corpo púbere e a fantasia não vela o                

real. Isso significa dizer que, frente à angústia da falta no Outro, desencadeada pelo real da                

puberdade, as respostas que, até então, estabilizavam a existência do sujeito claudicam. Esse             

abalo na estabilidade das respostas infantis é provocado pelo acirramento da angústia que             

atesta o encontro com um real, uma Tiquê que rompe com o desfilamento significante              

organizado até aqui pelo sujeito. É nessa falha da cadeia significante, que poderemos             

localizar o ato e a sua repetição, tal como o encontramos na reincidência infracional. 

Na puberdade, o sujeito, de posse de um corpo biológico apto ao encontro com o               

outro, espera reencontrar o objeto de satisfação ao qual, na infância, renunciou ao firmar o               

pacto edípico. Porém, ainda que os sujeitos encontram-se marcados pela diferença anatômica            

entre os sexos, a imersão na linguagem faz com que esse índice não baste para a tomada de                  
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posição no campo da sexualidade e nem para o reencontro com o objeto que garanta a plena                 

satisfação. A imersão na linguagem faz trauma no corpo do sujeito, desnaturalizando-o e             

arrancando-o do campo do saber instintual. Essa ausência de uma relação instintiva e natural              

que posicione o sujeito frente ao real do sexo, desnuda a falácia da promessa edípica,               

evidenciando que a mera emergência de um corpo biologicamente maduro não franqueia ao             

sujeito o saber que propicie o encontro com o sexo. Assim, a puberdade, através do               

redespertar sexual e do excesso libidinal, é o real encontrado no fim da infância, que opera a                 

desestabilização das bases infantis que até a latência sustentavam o sujeito. Mas que do que               

se trata este real que os adolescentes encontram na saída da infância? 

A resposta fácil a esta questão seria apontar para as metamorfoses biológicas que             

assolam o corpo púbere. Porém, para a psicanálise, o real que se impõe na puberdade ao                

corpo do sujeito, não pode ser reduzido às transformações orgânicas. As transformações            

provocadas pela metamorfose da adolescência apontam que se há um biológico que modifica             

a regulação e o funcionamento do físico, há a linguagem que traumatiza o corpo. Corpo aqui,                

em sua concepção psicanalítica, guardando todos os atravessamentos pulsionais, de gozo. 

 

Portanto, se queremos situar esse real do lado do orgânico, é com a condição de situá-lo no órgão da                   
libido. É com a condição de situá-lo como órgão do gozo e não como modificação anatômica do corpo.                  
Essa é uma modificação imaginária do corpo, isto é, uma modificação muito real da imagem. O órgão                 
de que se trata é um órgão marcado pelo discurso e esse real da puberdade não é o aparecimento brusco                    
hormonal, mas, antes, esse órgão marcado pelo discurso. A prova é que o aumento hormonal não traz                 
problema para o animal. Jamais se ouviu falar de crise da adolescência entre os bezerros, quando eles                 
se transformam em progressivamente em touros. (Stevens, 2004, s.p.) 
 
Como aponta Stevens, para os animais, não há crise no corpo tomado pelas             

transformações biológicas, pois trata-se de um corpo orientado pelo instinto. O instinto é             

então um saber no real que faz com que não haja nenhum problema quanto à relação sexual.                 

Já nos sujeitos adolescentes a transformação da puberdade aponta para uma falha no saber. 

 
Diante do real do sexo, todo o repertório significante do sujeito adolescente falha. Trata-se de um                
encontro com algo desconhecido, diante do qual as palavras falham, a ponto de se esbarrarem no limite                 
do impossível de dizer, agitando tanto os corpos como o pensamento e tornando difícil sua tradução em                 
palavras (Lacadeé, 2011, p. 74). 

  
Podemos dizer com Freud (1905) e Lacan (1974), que a puberdade acena para um              

acontecimento no corpo caracterizado pelo seu efeito de trauma, já que configura o encontro              

com algo novo que escapa à significação, o real do sexo. Esse novo, aponta para o                

descompasso marcado pela realidade sexual, que implica na ausência de um saber sexual             
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instintivo e natural, transformando o encontro com o real do sexo em uma experiência sempre               

traumática. O trauma é então o nome freudiano para o sintagma lacaniano: “não há relação               

sexual”. Esse trauma é revivido na puberdade através do desvelamento dessa impossibilidade.            

Como aponta Alberti (1996), esse trauma propiciado pela puberdade é 

 

justamente o momento em que o sujeito que fala não dá conta de dizer, não encontra representantes,                 
significantes para designar uma experiência, seja ela sexual, de dor, de morte ou de perda. Essa                
experiência torna-se traumática porque faz um furo na trama dos significantes. É desse furo que o                
neurótico procura dar conta em suas fantasias. (p.189) 
 

Esta leitura lacaniana que evoca a dimensão traumática da puberdade permite-nos           

apontar a puberdade como a manifestação, por excelência da Tiquê, um encontro não             

marcado com o real. Esse real da puberdade, sob a forma de Tiquê, é a irrupção de um corpo                   

marcado pela linguagem e pela ausência de um saber sobre o que se pode fazer em face do                  

outro sexo. O trauma na puberdade, aponta-nos que o ser mítico de necessidade, portador de               

um saber naturalizado em relação ao sexo, com a entrada na linguagem através dos              

significantes do Outro, cedeu lugar ao sujeito da demanda, devendo advir como sujeito do              

desejo. Esse percurso rumo ao desejo, se inicia na constatação da impossibilidade de             

resolução de uma demanda: a espera de reencontrar o objeto de satisfação ao qual renunciou               

no pacto edípico. 

Na puberdade, com a descoberta da falácia da promessa edípica, o sujeito se defronta              

com o fato de que o gozo é falho. É a reinscrição da falta no sujeito adolescente que aponta                   

para ele a necessidade de se abandonar o ideal de realização genital. O que se escancara ao                 

adolescente é a impossibilidade da relação sexual. Como afirma Lesourd (2004),”a           

adolescência é o tempo em que o sujeito percebe que nunca encontrará na realidade o objeto                

adequado a uma satisfação total. Não existe objeto que viria preencher a falta de ser, não                

existe objeto que ofereceria o gozo pleno (p. 99)”.  

É esse reencontro com a castração, com a falha no Outro, que facilita ao adolescente               

um processo de separação dos pais. Essa constatação da ausência de um saber-fazer com a               

falta contribuirá para o processo de desligamento dos pais idealizados e para aceder ao              

desejo. Freud (1914), já nos apontava de que uma das tarefas primordiais da adolescência é               

separar-se da autoridade de seus pai: “Tudo que há de admirável, e de indesejável na nova                

geração é determinado por esse desligamento do pai” (1914, p. 288). O Outro, na figura do                
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pai, se apresenta ao sujeito púbere como castrado, frágil e inconsistente para responder com              

um saber sobre o ser adolescente. Assim, trata-se de separar-se dos pais para que seja               

possível construir outras respostas com comportem as novas transformações. Essa separação           

simbólica necessária ao adolescente para acender ao desejo, não implica, como nos aponta             

Freda (1996), em “fazer sem o pai”, já que sem pai, não há nem mesmo o desligamento.                 

Trata-se de apoiado no significante paterno, partir para outros alvos de investimento libidinal,             

através da instauração de outros ideais. 

 

Deparar-se com essa falha é a mais difícil das tarefas da adolescência porque exige uma referência                
explícita à castração. O sujeito dividido é submetido à castração, ao impossível de inserir no campo da                 
linguagem, e ele se encontra, ou melhor, se desencontra com a positivação do que está fora desse                 
campo. De forma que há algo impossível a suportar para o sujeito e este impossível designa, latu sensu,                  
"o afeto do real, impossível a evitar e intolerável.” Seu campo é o do sofrimento, no qual Freud                  
distinguia très fontes: o corpo, o mundo exterior, as relações com os outros.( Alberti, 1996, p.1 ) 

 
A partir disso, podemos pensar a adolescência enquanto o tempo em que há, através              

da separação, o abandono dos investimentos libidinais dirigidos aos pais e,           

concomitantemente, a busca de outros encontros nos quais canalizará seu investimento. É            

justamente o traço transmitido na identificação ao pai, o Ideal do Eu, aquele que vai garantir                

o luto, dando suporte a novos investimentos objetais. Será em razão do abalo na consistência               

do Outro e no reencontro com isso que falta que o adolescente poderá refazer a pergunta: O                 

que o Outro quer de mim?  

Esse Outro não mais será a mãe, mas se desdobrará em Outros, o Outro sexo. Será                

dessa forma, que o sujeito adolescente encontrará uma solução no abalo feito em relação ao               

Ideal do eu. Assim, a identificação ao ideal, como uma marca herdada do Nome-do-pai, é um                

vetor que aponta ao sujeito qual lugar que ele ocupa no desejo do Outro e que se reatualiza na                   

adolescência, tomando o Outro não mais como os pais. É exatamente essa insígnia capturada              

do campo do Outro, que autentica ao adolescente abandonar o lugar de objeto de gozo do                

Outro, para embrenhar-se na construção singular de seu desejo. Trata-se de uma fórmula que              

se atualiza na adolescência, a partir do confronto com o real do sexo, em um esforço de                 

saber-fazer com seu gozo, desnudado pela não-relação sexual. 

Encontramos aqui o abalo da resposta adolescente, frente ao Ideal do Eu no Grafo do               

Desejo. Stevens (2004), localiza a adolescência como o esforço de construção de um novo              

Ideal do Eu, onde o adolescente possa fazer uma escolha sintomática singular, “um nome,              
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uma profissão, um ideal, uma mulher ou uma missão no mundo: é fazer um sintoma com um                 

envoltório significante com o qual se pode ter uma satisfação” (Stevens, 2004, p.52).  

O ideal do eu é o vetor sobre o qual a identificação constituinte se apoia. O ideal do                  

eu equivale ao ponto de basta que estabiliza o sentimento de vida, que dá ao sujeito seu lugar                  

no Outro (Lacadeé, 2011, p. 22).Trata-se da escolha articulada ao significante, é a escolha de               

um nome, de uma profissão, de um ideal, de uma mulher, de um homem. É a escolha de um                   

sintoma com sua envoltura significante. 

Portanto, o Ideal do Eu é a escolha de um sintoma que tem uma envoltura significante e que estabiliza                   
as relações do sujeito com seu sentimento de viver, mas também no marco da realidade na qual vive. A                   
escolha de uma profissão faz parte do marco da realidade. É isto a saída da adolescência; de fato vemos                   
que os adolescentes que andam bem, saem da adolescência aos vinte anos, ou seja, mais ou menos                 
rápido, tendo feito essa série de escolhas. Porém, disse Lacan, o Ideal de Eu se constitui a partir do que                    
ele chama função paterna. (Stevens, 2013) 
 

Lacadée (2011), concorda com a saída da adolescência pela via do Ideal do Eu, á               

medida em que o toma como ponto-de-basta, articulado pela função paterna, que estabiliza o              

sentimento da vida e dá ao sujeito o seu lugar no Outro. 

Portanto, o Ideal do Eu é a escolha de um sintoma que tem uma envoltura significante e que estabiliza                   
as relações do sujeito com seu sentimento de viver, mas também no marco da realidade na qual vive. A                   
escolha de uma profissão faz parte do marco da realidade. É isto a saída da adolescência; de fato vemos                   
que os adolescentes que andam bem, saem da adolescência aos vinte anos, ou seja, mais ou menos                 
rápido, tendo feito essa série de escolhas. Porém, disse Lacan, o Ideal de Eu se constitui a partir do que                    
ele chama função paterna. 
 

Para Quinet, “O ideal do eu é o traço do Outro, ou melhor, a insígnia do Outro que                  

situa o eu ideal para o sujeito, i(a), como aquele objeto imaginário, amado pelo Outro, com o                 

qual o sujeito se identifica.” O eu ideal é constituído a partir das insígnias do ideal do eu, que                   

sempre é um ideal do Outro. Assim, a mudança em relação ao ideal do eu, nos remete à                  

mudança do eu ideal e todos os seus atravessamentos imaginários. 

Nesse abalo do eu ideal, à adolescência caberá uma reordenamento pulsional capaz             

de reassentar a nova construção da imagem do eu. Teremos, portanto, o abalo da resposta               

adolescente, frente à imagem do eu, i(a), no Grafo do Desejo. A estrutura imaginária do               

corpo, construída na infância e alicerçada no olhar dos pais, é testada, já que essa imagem não                 

recobre mais as transformações da puberdade. O real da puberdade mina a imagem unificada,              

construída e autenticada pelo Outro da infância. Aqui, a repetição se faz presente na medida               

em que há um retorno do gozo, anteriormente afastado pelo recalque, sob o corpo. Esse gozo,                

sem a mediação do simbólico, retorna sob o corpo, compulsivamente através de fenômenos             
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repetitivos comuns à adolescência, como as intervenções corporais, as bulimias, anorexias…           

Esse retorno reforça o desarrimo do corpo imaginário construído na infância. Neste sentido, o              

adolescente deverá também reconstruir seu corpo. O que a puberdade desvela em relação ao              

corpo é  

uma efração daquilo que constituirá a imagem de corpo no tempo do estádio do espelho, imagem do                 
corpo que se constitui na voz e no olhar do Outro como imagem fora da carne e fora do gozo, como                     
pacificação do gozo da carne pela imagem de corpo, como mostra a jubilação diante da imagem.                
(Lesourd, 2004, p. 35) 
 

Há um luto que se impõe ao sujeito que refere-se não somente aos pais da infância,                

mas também do corpo e sua imagem do eu, que com a puberdade desmorona frente ao Outro.  

Para dar conta das modificações corporais e psíquicas engendradas nesse processo, o            

adolescente tem como uma das suas tarefas, a reconstrução do estádio do espelho, que, como               

aponta Lacan (1953), é tomado como como uma identificação que transforma o sujeito, na              

medida em que ele assume uma imagem.  

Segundo Rassial, (1999): 
 
(...) não se trata apenas de um reajuste, mesmo difícil, da imagem na adolescência, mas sim de uma                  
modificação do valor mesmo do corpo, tal qual funcionava para a infância: o portador do olhar,                
privilegiado, não mais um dos pais, mas um semelhante cujo desejo está ele mesmo engajado. (p.19).  
 
Sob o olhar do outro, que não é mais o materno, o sujeito terá que se reapropriar de                  

uma imagem de corpo transformada.  

O corpo como objeto pulsional e o corpo como imagem – já que a puberdade é também o momento do                    
aparecimento dos caracteres sexuais, inclusive dos caracteres secundários que modificam a imagem, o             
que se chama a imagem do corpo, que vai mais além da simples dimensão da imagem - é constitutivo                   
do sentimento que se tem de uma certa permanência de si na existência. É constitutivo do que Lacan                  
chama também o sentimento de vida. Tomemos o termo mais filosófico, o sentimento de vida; é o que                  
acontece no desencadeamento das psicoses. (Stevens, 2004, s.p.) 
 
Outro abalo responsivo, desencadeado na puberdade, e que interessa diretamente a           

esta pesquisa, diz respeito às modificações do sintoma. Então, para além da fantasia que              

enquadra o desejo, o sujeito adolescente, que antes na infância encarnava o sintoma do par               

parental, agora, deverá se implicar também na construção de um sintoma que estabilize sua              

existência, orientada no grafo para o Ideal do Eu. Como aponta Rassial (1997, p. 40),  

 

De sintoma que era no desejo dos pais e, sobretudo da mãe, ele deve tornar-se proprietário de um                  
sintoma que toma, a partir de então, todo seu impulso intersubjetivo para transformar-se em sintoma               
sexual, quer seu lugar seja genital, corporal, linguageiro, comportamental ou outro. 
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Essa estabilização envolve a eleição de uma posição sintomática que para existir            

deverá se apoiar no Nome-do-Pai como fornecedor significante através do qual o sujeito visa              

alcançar o Ideal do eu. O sintoma é então uma resposta como significado ao que retorna ao                 

sujeito vindo do Outro s(A). O sintoma vem na tentativa de suturar o Outro.  

A adolescência está portanto, articulada a essa tarefa de construção sintomática.           

Stevens (2004) aponta que é na puberdade que se escancara com mais notoriedade a              

não-relação sexual. Para ele, a adolescência surgiria, ela mesma, como um sintoma, que             

incidiria sobre a adolescência na tentativa de dar um tratamento ao gozo. Assim, para ele, a                

adolescência seria resultado da sintomatização do excesso pulsional desencadeado pela          

puberdade. 

 
A inexistência da relação sexual é a dificuldade de saber o que fazer quanto ao sexo; é a ausência de                    
um saber constituído a priori sobre isso. No lugar dessa ausência da relação sexual, o sujeito elabora                 
um sintoma que vem, então, para ele, como uma resposta possível a esse real impossível de                
circunscrever, que é a ausência da relação sexual. A puberdade é, em todo caso, um dos momentos em                  
que, mais do que nunca, a não- relação sexual reaparece para o sujeito, E, sempre nesse matema, a                  
adolescência seria, então a resposta sintomática possível que o sujeito vai dar a isso. É o arranjo                 
particular com o qual ele organizará sua existência, sua relação com o mundo e sua relação com o gozo,                   
no lugar, portanto, da relação sexual. A partir daí, parece-me que se pode dizer que a adolescência é o                   
sintoma da puberdade. (Stevens, 2004, s.p.) 
 
A adolescência implica a construção de um sintoma, capaz de presentificar uma            

resposta à ausência da relação sexual. De acordo com Soler (1998) “é isto que o sintoma faz:                 

dada a falta do parceiro adequado de gozo, um sintoma coloca alguma outra coisa no lugar;                

um substituto, um elemento adequado para encarnar o gozo”. Para tanto, Miller nos             

apresenta uma fórmula que tem como função condensar sintoma e não-relação-sexual - ∑             

(sintoma)/ Ø (não relação sexual)  

 
A fórmula se completa com a modalidade destinada a cada um desses dois termos, uma vez que a                  
não-relação sexual não cessa de não se escrever, de não comparecer ao lugar onde, por motivos                
certamente equívocos, nós a esperaríamos, enquanto o sintoma não cessa de se escrever, ao menos para                
o sujeito. A fórmula lembra assim que a necessidade do sintoma responde à impossibilidade da relação                
sexual. A não-relação sexual é uma qualificação de espécie, da espécie do ser vivo, que chamamos de                 
espécie humana, e à qual, nessa dimensão, não podemos deixar de fazer referência. Tal fórmula quer                
dizer que não há ser proveniente dessa espécie que não tenha sintoma, ou seja, não há homem, no                  
sentido genérico, sem sintoma. (Miller, 2000, p. 171) 
 

A adolescência é tomada então como uma resposta sintomática capaz de estabilizar a             

existência do sujeito. 

Todos estes abalos responsivos acima estão relacionados a um outro, que por sua vez              

torna-se determinante na adolescência: o abalo das respostas da fantasia. Como vimos, a             
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fantasia, através do matema ($ ◊ a), só se produz na constituição do segundo andar do grafo,                 

como a resposta do sujeito para o enigmático desejo do Outro - uma forma de responder a                 

questão: O que o Outro quer de mim?. Sua constituição marca a operância da castração, que                

institui a falta no Outro, o desejo e o sintoma. 

 

A irrupção do real que surge na adolescência implica uma rearticulação do sintoma e do fantasma                
infantil. A respeito do jogo infantil, Freud sustentava que os adultos o substituíam diretamente pela               
fantasia. Deste modo, a satisfação que a fantasia proporciona permite uma consolação frente à angústia               
de castração. Lacan mostra no grafo do desejo que o fantasma permite fazer frente ao significante da                 
falta do Outro S(Ⱥ), a castração, permitindo que o desejo possa operar, depositando nas imagens do                
fantasma (a é imaginário nesse momento do ensino) uma satisfação possível frente à falta no Outro.                
Assim, fantasiar e desejar caem amarrados entre S(Ⱥ) e o circuito pulsional. Há aí uma inscrição                
operante no segundo piso do grafo.(Aragon, 20017, p.7) 
 

Se a falta não é desvelada com a castração, todo o segundo andar se compromete, já                

que o impossível da relação não é desvelado e consequentemente, o sujeito não é instado a                

atualizar a fantasia nem produzir um sintoma para obturar a falta. Como sustentar o trabalho               

da fantasia em uma época em que os objetos gadgets surgem como uma alternativa aos               

recursos imaginários e simbólicos do sujeito em relação à falta? Não seria a essa pergunta que                

os adolescentes respondem com seus atos repetitivos? 

Como vimos, através deste breve recurso ao Grafo do Desejo, a tarefa da adolescência              

é a construção de um sintoma e de reorientação da fantasia como resposta possível à ausência                

da relação sexual, a Tiquê adolescente. O efeito traumático desse encontro com o real "é               

concebido como devendo ser tamponado pela homeostase (princípio do prazer) subjetivante           

que orienta todo funcionamento definido pelo princípio do prazer”. (Lacan, 1964, p.60)            

Trata-se de um momento em que o sujeito é convocado a se ressignificar através da               

construção do sintoma e da reconstrução da fantasia, exigindo um esforço de repetição             

enquanto Automaton. “É em relação ao real que funciona o plano da fantasia. O real suporta a                 

fantasia, e a fantasia protege o real.” (Lacan, 1964, p. 47) 

A adolescência, neste sentido, pode ser entendida como uma tentativa de contorno e             

de ressignificação do traumático encontro com o real, enquanto Tiquê. O Automaton aponta             

para a modalidade de tratamento que o sujeito lança mão para lidar com esse real, como                

tentativa de inscrevê-lo na cadeia significante, que sempre se repete.  

 
É, pois, através do Automaton que o sujeito associa todo novo encontro com o real, traumático por                 
definição, na série das Vorstellungsrepräsentanzen, ou seja, ele o associa com a própria cadeia              
significante em torno do trauma original. Na medida em que, para o neurótico, todo trauma é sexual, ou                  
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seja, referido a existência do falo, esse novo Automaton reinscreve o novo encontro com o sexo no                 
complexo de Édipo.( Alberti 1996, p.192), 

 
É na adolescência, diante de todas as transformações acima apontadas, que os atos             

podem surgir como uma dimensão responsiva privilegiada, frente ao desvelamento da           

angústia, diante do real. As atuações fazem índice para esse embaraço encontrado pelo sujeito              

diante da precariedade ou ausência de recursos simbólicos e imaginários. Sem efetivamente            

poder lançar mão do recurso ao imaginário e ao simbólico, o sujeito encontra a dificuldade               

em submeter o real os contornos significantes, dando um tratamento ao gozo do sujeito que               

permitiria realizar um trabalho de ligação pulsional. Diante dessa dificuldade, o sujeito            

adolescente se encontra tomado pela angústia desvelada na puberdade, tendo apenas a saída             

pela atuação. 

A questão que nos perguntamos então é porque a saída pelos atos tem sido a eleição                

dos adolescentes para lidar com os impasses da castração. O que atualmente ameaça a              

constituição da fantasia e do sintoma que seriam capazes de tratar o gozo? Para responder a                

estas perguntas, abordaremos no próximo capítulo a relação entre repetição, ato e sintoma na              

adolescência. 
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4 ADOLESCÊNCIA E REPETIÇÃO: RESPOSTAS PELA VIA DOS SINTOMAS OU          

PELO CAMPO DOS ATOS 

Consenza (apud Moreira Marcos, 2015, p. 125) aponta que diante da avalanche            

pulsional da puberdade o adolescente encontra-se diante de duas direções: a construção do             

sintoma ou o fracasso deste que aponta para a via dos atos. Se o sintoma e a fantasia são o                    

que Lacan chama pontos-de-basta, pontos de estabilização que um sujeito encontra para            

estabilizar sua existência, o ato surge na dificuldade em estabelecer essa contenção de gozo.  

É na adolescência, diante de todas as transformações acima apontadas, que os atos             

surgem como uma dimensão responsiva privilegiada, frente ao desvelamento da angústia,           

diante do real. A nossa pesquisa se interessa especialmente por estes atos, tomados aqui              

enquanto ato infracional, e a sua repetição. Qual é o estatuto da repetição de um ato                

infracional? Repetição sintomática ou fracasso do sintoma? Neste capítulo pretendemos          

investigar a repetição do ato infracional e qual leitura é possível para eles. Para tanto nos                

apoiaremos nas leituras freudianas e lacanianas de sintoma, na abordagem lacaniana sobre os             

atos e na leitura do hoje chama de “novos sintomas”. 

 

4.1 Sintoma: a estabilização da existência do sujeito 

 

Quando Consenza (apud Moreira Marcos, 2015, p. 125) aponta para a construção do             

sintoma na adolescência ele está apostando no sintoma como estabilizador da desordem            

pulsional desperta na puberdade. O sintoma aqui, diferente do uso comum de sintoma,             

tomado de empréstimo da clínica médica, não aponta sempre um fenômeno de origem             

orgânica e com conotação patológica, mas sim para uma manifestação subjetiva           

estabilizadora. 

Freud, em “A psicopatologia da vida cotidiana”, de 1901, nos apresenta que os             

sintomas como uma formação de compromisso que visa apaziguar um conflito entre a             

sexualidade infantil recalcada, de um lado, e as exigências da realidade imposta pela cultura,              

do outro. Isso aponta para a mudança do estatuto do sintoma na adolescência, já que há todo                 

um remanejamento das exigências impostas ao sujeito pela cultura, fazendo com que o             

sintoma infantil já não sustente mais a relação do sujeito com o Outro.  
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O sintoma diz respeito a uma das formações do inconsciente, uma realização            

deformada do desejo, onde “o sintoma emerge como um derivado múltiplas-vezes-distorcido           

da realização de desejo libidinal inconsciente, uma peça de ambiguidade engenhosamente           

escolhida, com dois significados em completa contradição mútua” (Freud, 1915-1916, p.           

362-363).  

Há para Freud uma correlação intrínseca entre o recalcado e o inconsciente. Os             

sintomas são índices do recalcado que intentam uma satisfação libidinal inconsciente. No            

texto Inibições, Sintomas e Ansiedade (1926, p. 112), Freud reafirma que “um sintoma é um               

sinal e substituto de uma satisfação pulsional que permaneceu em estado jacente; é uma              

consequência do processo de recalcamento”. Sob recalque, uma nova representação aparece           

no lugar de desejos sexuais infantis, transformados pelos processos de condensação e            

deslocamento, que transforma o conteúdo latente, ou recalcado, em manifesto. É justamente            

através destes mecanismos, que o sintoma encapsula sua mensagem, ganhando contornos           

enigmáticos. O que marca o sintoma seria portanto, é a insistência do significante de um               

significado recalcado para o sujeito. Freud acreditava que ao trabalho de análise caberia             

justamente a interpretação e a decifração de tal deslocamento, com o intuito de suspender a               

ação do recalque e, com isso, suprimir seu sintoma. O trabalho analítico, através da              

decifração reconstruiria com o sujeito as lacunas da sua história sexual infantil,            

restabelecendo por fim, o sentido sintomático.  

Assim percebe-se que o sintoma visa equacionar a satisfação pulsional e as exigências             

da cultura, mesclando restrição e satisfação na tentativa de realização de desejo, ainda que de               

maneira enviesada. Freud, no texto Além do princípio do prazer (1920), explica que os              

representantes ideativos da pulsão perseguem continuamente a satisfação, já que as           

formulações substitutivas não resolvem a tensão entre a satisfação obtida e aquela almejada,             

permanecendo sempre um resto que se apresenta insistentemente pela via da compulsão à             

repetição.  

Lacan (1964) corrobora a leitura freudiana ao afirmar que a pulsão em busca de              

satisfação apenas contorna o objeto a, que é a causa do desejo. Esse objeto é um vazio que                  

de diferentes formas o tomamos como nosso objeto perdido. Sendo vazio o objeto a é incapaz                

de satisfazer a pulsão. A satisfação almejada é a esperança de encontro com o objeto perdido,                

esse que presentifica a relação sexual. O sintoma é portanto a tarefa de contorno pulsional do                

objeto, que faz existir para o sujeito a relação sexual, sendo necessário para isso, um               
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movimento contínuo de repetição. Já o desejo é a defasagem que é gerada entre a satisfação                

obtida e a esperada, engendrando a repetição e o sintoma.  

No Grafo do Desejo apresentado no Seminário 5: As formações do inconsciente            

(1957-58), Lacan localiza o sintoma em s(A), como significado do Outro. O sintoma seria              

equivalente a uma mensagem cifrável endereçada ao grande Outro – lugar do tesouro do              

significante. Graças a esse enlaçamento, uma significação pode ser conferida ao sintoma pela             

via da interpretação. O sujeito recebe, assim, sua própria mensagem do Outro de forma              

invertida.  

 

4.2 O fracasso do sintoma 

 

Contemporaneamente, o laço familiar encontra-se determinado por uma fragilidade         

em sua função de transmissão de um algum Ideal. O laço social atualmente não se orienta                

tanto pelo ideal transmitido pelo pai, mas sim pelos objetos-gadgets - uma profusão de              

objetos que, construídos e ofertados para o gozo, obturam o desejo e dispensam o sintoma e a                 

fantasia como mediadores da relação entre sujeito e o Outro. O objeto para a psicanálise,               

como vimos, está para sempre perdido como resultante da separação do sujeito com o Outro.               

É a nostalgia deste objeto, que mobiliza o sujeito a usar sua falta como possibilidade de fazer                 

laço com o Outro, estabelecer sua fantasia, seu sintoma e apoiar seu desejo. Ao se               

encaminhar ao Outro, o sujeito presentifica o laço social às custas do desencontro com o               

objeto perdido. Esses laços se constituem socialmente como linguagem e discurso,           

engrenados pelo objeto, em direção ao Outro, através da articulação do sujeito com a fantasia               

e com o sintoma. 

No entanto, hoje um outro discurso se apresenta como ordenador do laço social: um              

discurso precário que se fundamenta na suposta abolição do Outro e sustenta com o objeto               

uma relação que pretende bastar em si mesma. Esse discurso a que nos referimos nomeia-se               

discurso do capitalista. Nessa alteração discursiva há uma dificuldade em marcar uma            

herança simbólica, que dificulta e até mesmo inviabiliza a instalação do Outro barrado,             

manifestando seus efeitos de forma mais contundente na adolescência. 

Sob a égide discursiva do do capitalista, com o declínio dos ideais, os sujeitos são               

orientados pelos objetos e não mais pelo campo do Outro, pelo Ideal transmitido pelo pai.               

Para Miller (2004), não se trata de um desorientação do sujeito contemporâneo, mas sim de               
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um orientação comandada não pelo desejo, mas pelo objeto. O que se impõe é um valor de                 

objeto maior que o valor de ideal, que nos remete ao enfraquecimento da autoridade              

transmitida pelo Nome-do-Pai. 

Cabe ressaltar que se falamos em enfraquecimento da autoridade, não nos referimos            

nem à abolição do Nome-do-Pai, nem a ausência do pai da realidade, do pai encarnado, já que                 

sabemos que não ser no campo da anatomia que a função do pai se configura. A função                 

paterna, em sua tarefa de nomeação e vetorização da lei e do desejo, extrapola a noção de                 

uma presença física. O pai, enquanto “função paterna”, não se confunde e se resume a uma                

abordagem ambientalista que toma o pai da realidade, através de um censo idealizador de              

família. É essa confusão acerca da função paterna que ainda interpreta a ausência do pai da                

realidade como “carência paterna”. Este é um ponto importante no trabalho com as famílias,              

no contexto das Medidas Socioeducativas, já que nele se encontra uma variedade de arranjos              

familiares que muitas vezes mantém a mãe como única figura constante. Acusar a “ausência              

do pai”, a “desestruturação da família”, a monoparentalidade, faz perder de vista a dimensão              

simbólica desta função, incorrendo  em generalizações precipitadas.  

Também, ao falar de declínio da autoridade, não apontamos a sua inexistência do             

Nome-do-Pai, enquanto operador psíquico tal como nos aponta Lustosa,Cardoso & Calazans           

(2014): 

Afirmar seu declínio é legítimo, se com isso nos limitamos a constatar a dissolução dos grandes                
códigos de conduta que governavam a sociedade. Faz-se, porém, uma extrapolação abusiva quando se              
pretende tratar o dito declínio como uma derrocada do Nome-do-pai (como operador psíquico).(p.202)  

 
Assim, como nos aponta Lustosa & Calazans (2010) é problemática a assimilação            

recorrentemente feita entre decadência da lei simbólica a um apagamento do Nome-do-pai,            

justificando para isso que a função paterna, na contemporaneidade fracassa. Mas não estaria o              

fracasso da função paterna dada desde saída na neurose? A função paterna já não carrega em                

si a necessidade de que algo da ordem do Outro falhe, para que nessa hiância o sujeito possa                  

advir como desejante? 

não há essa relação de causalidade necessária entre a carência do pai e sua foraclusão psíquica. Essas                 
considerações são importantes para que não corramos o risco de cair na interpretação sociológica              
relativa ao Nome-do-Pai, como caem alguns psicanalistas. É confundir a questão levantada por Lacan,              
os seus meios de abordá-la e a direção a que isso conduz, com um discurso catastrofista que não leva                   
em conta algo que em Freud já estava demarcado: a função paterna falha, inelutavelmente. Daí ser                
surpreendente ver algumas pessoas pensando a questão em torno da dissolução do Nome-do-Pai como              
se ele alguma vez tivesse resolvido algo! A função do Pai é a ordenação e implica em um fracasso                   
intrínseco (Lustosa & Calazans, 2010, p. 562) 
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Considerada a ressalva, ainda que a própria função paterna carregue entre suas            

coordenadas a falha no Outro, atualmente há algo que potencialize o declínio dos Ideais,              

antes transmitido pelo pai, como um limitador do gozo e um orientador do desejo. Diante               

deste declínio, os adolescentes apresentam dificuldade em fazerem uso do Nome-do-pai para            

significantizar o gozo da puberdade, restando a eles o campo dos atos e do consumo como                

forma de evitar o encontro com o Outro e seu desejo. Trata-se de um gozo em que o sujeito                   

crê possuir o seu objeto de satisfação, não precisando do Outro como mediador. Essa nova               

relação discursiva incita a adição, apostando na possibilidade de suturar a falta e o desejo,               

obnubilando a castração, prometendo ao sujeito um acesso direto ao objeto que prescinda do              

enquadre da fantasia e do sintoma.  

Como a promessa é falaciosa, o sujeito se lança através dos mecanismos de             

compulsão e repetição, imprimindo uma lógica da adição, que se aplica muitas vezes aos atos               

infracionais, onde o sujeito, na sua compulsiva atuação, espera no reencontro com o objeto              

furtado, o objeto perdido. Impõe-se ao sujeito, o que Miller (2011) chama de adição              

generalizada, onde a forma como os sujeitos se relacionam aos objetos para o próprio gozo               

aponta que o que anteriormente chamávamos de um uso abusivo da droga, hoje ultrapassa a               

dependência das substâncias psicoativas, elevando quaisquer objetos a este estatuto: “o           

modelo geral da vida cotidiana no século XXI é a adição. Cada um goza sozinho com sua                 

droga e toda atividade pode tornar-se droga: o esporte, o sexo, o trabalho, o smartphone, o                

facebook” (Miller, 2011) 

Tomando o ato infracional por esta lógica, a da adição generalizada, podemos pensar             

que a compulsão ao ato, via reincidência, constitua um modo particular de gozo, a busca de                

uma satisfação a mais, instado pelo discurso do capitalista. Trata-se, nesses casos, de uma              

satisfação de gozo que extrapola o princípio do prazer. Neste para além do princípio do               

prazer, na repetição do seu ato, o que o sujeito encontra é um real que coloca em cena pura                   

pulsão de morte, que ao engendrar a repetição. submete o sujeito a um empuxo ao gozo,                

apontando um destino maligno. Para Lacan (1969-70), a repetição, ao engendrar-se rumo ao             

gozo, sem o enquadramento significante do sintoma, encaminha o sujeito para as saídas             

trágicas de seu ato. Assim, a as atuações e a adicção trazem consigo a dimensão da repetição                 

e do ato, em detrimento o sintoma. Assim, podemos tomar o ato criminoso reincidente, na               

série de respostas à demanda convulsiva, que faz com que o sujeito vise em seu ato, a                 

tentativa de uma satisfação direta, que não entra necessariamente pelo circuitos do desejo, do              
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sintoma, da simbolização e da castração como falta. Corroborando com Consenza, se a saída              

não se dá pela via do sintoma, virá pelo seu fracasso, na dimensão dos atos.  

A saída pela atuação está portanto ligada ao fracasso do sintoma. Este fracasso,             

relaciona-se intimamente com a dificuldade em se valer de uma herança simbólica, o que              

muitas vezes dificulta e até mesmo inviabiliza a instalação do Outro barrado. Como vimos,              

sem o desnudamento da falta no Outro, marcado pela castração, a fantasia não emerge como               

resposta. Consequentemente, na adolescência, tem-se então um desfalecimento fantasmático         

que aponta para uma queda do desejo e da possibilidade sintomática estabilizadora. Há             

portanto um comprometimento na instalação de um desejo operante. Assim, se essa função              

não opera, a consequência é a permanente alienação do sujeito ao desejo do Outro. Confinado               

ao andar debaixo do Grafo do Desejo, o sujeito continua sob a barra do enunciado do Outro.                 

É a fantasia que na ao instaurar uma hiância manejável entre sujeito e objeto, mantém a                

distância necessária entre o sujeito e a angústia. É nessa distância que podemos situar o               

desejo, como que suportado pela fantasia, já que ela mediatiza o encontro ou desencontro do               

sujeito com seu objeto de desejo. Sem o estabelecimento da fantasia, toda a articulação do                

segundo piso do Grafo do Desejo se colapsa, confinando o sujeito nas identificações             

cristalizadas do primeiro piso. (Aragon, 2017) 

Neste processo, o sintoma também é comprometido, já que é a fantasia que fornecerá              

as coordenadas significantes necessárias ao sintoma. É ela que fixará o sujeito numa relação              

com um certo objeto, semblante do daquele perdido, em um padrão de repetição que              

determina o sintoma. É com seu sintoma, que o sujeito faz frente à “não relação sexual”                

através de uma solução de compromisso com o intuito de obscurecer a falta radical. Em               

detrimento ao comprometimento sintomático, o sujeito hoje se orienta pelo objeto de gozo,             

capturado e consumido no campo das atuações,que se possui o caráter imperativo de anulação              

do Outro. Se a falta é velada pelo objeto-gadget, não há sintoma que venha a responder pela                 

não-relação sexual. 

 

4.3 Novos Sintomas ou Velhos Atos? 

 

Essa constatação aponta para a emergência dos chamados “novos sintomas”. Nesse           

nesse imbricamento contemporâneo, entre o declínio do Ideal e a assunção do objeto, uma              

mudança subjetiva impacta obviamente nas formações do inconsciente desse novo sujeito           
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engendrado no discurso do capitalista. Os chamados “novos sintomas”, se configuram no            

mais além do princípio do desejo, obscurecendo o sujeito dividido. Trata-se, como nos aponta              

Recalcati (2004) da expulsão-anulação do sujeito do inconsciente, esse desejante. Assim, o            

que chamamos de “novos sintomas” configuram-se efetivamente como um efeito desta           

expulsão, sendo produtos específicos do discurso capitalista em seu enredamento espectral           

com o discurso da ciência. Miller (2004) aponta para a diferença entre os sintomas clássicos e                

a emergência sintomática contemporânea, apontando que em Freud os sintomas eram           

caracterizados pela dominância do Ideal sobre o gozo. Hoje, como vimos a dominância não é               

mais exercida pelo Ideal e sim determinada pelo objeto a sobre o ideal.  

Sob a nomeação de novos sintomas, encontramos uma variedade de fenômenos,           

principalmente referentes à adolescência : atos infracionais, escarificações, toxicomanias,         

depressão, transtorno de pânico, bulimia, anorexia, novas adicções, etc. A grosso modo,            

podemos concluir que tratam-se de fenômenos bem distintos, cujas classificações conceituais           

não são bem delimitada, porém, reunidos sob essa nova nomeação. O que os agrupa? Qual o                

index que faz orbitar fenômenos tão distintos? 

Se tomarmos estes fenômenos por um conjunto, o que percebemos como index é a               

refração à palavra, que configura um silêncio em relação ao Outro, do qual parece nada mais                

demandar. Não há um endereçamento a um Outro suposto saber que lhe cause decifração,              

deixando o sujeito imerso em um sofrimento silencioso que aponta para a emergência do real               

da pulsão que se presentifica no corpo de forma repetitiva. Assim, sem o recurso à palavra, o                 

sujeito faz um ato no lugar de um dizer. Nos novos sintomas, trata-se de um rompimento com                 

a significação fálica, onde o ato sobrepõe a estrutura simbólica do sujeito. A patologia do ato                

surge no lugar do sintoma que não se formula, em decorrência do comprometimento da              

fantasia. Na falta da articulação entre sintoma, fantasia e desejo é o ato que surge como                

resposta. 

Há uma solidariedade discursiva entre os “novos sintomas” e o discurso capitalista na             

medida em que o discurso do capitalista produz gadgets supostamente eficazes na sua função              

de “a negar a castração pela via do objeto de consumo, oferecendo-lhe sem cessar uma série                

de artefatos tecnológicos destinados a tamponar a falta - cirurgias estéticas, medicamentos            

psiquiátricos, drogas para disfunção erétil, etc.” (Lustosa,Cardoso & Calazans ,2014, p. 206) 
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Nessa relação de solidariedade, podemos entender os “novos sintomas” como          

respostas subjetivas ao discurso capitalista que incita o gozo. A pergunta a ser feita aqui é:                

seriam tais respostas assimiláveis a sintomas ou ao campo dos atos?  

Concordamos com Calazans, quando apontamos que  
 
Nossa conclusão é um tanto paradoxal: pois o que os "novos sintomas" têm em comum é justamente o                  
fato de... não serem sintomas! Pelo menos não no sentido Freudo-lacaniano do conceito. Se apelarmos               
para o famoso quadro de respostas subjetivas, exposto por Lacan (1962-63/2005) no Seminário 10,              
teríamos que classificar os "novos sintomas" mais próximos do acting-out, da passagem ao ato, até               
mesmo da inibição, que do sintoma.(Calazans, 2015) 
 

O campo das atuações surgem como uma resposta na falta articulação entre fantasia,             

desejo e sintoma, deixando o sujeito na proximidade aniquilante da angústia. Como nos             

aponta Salum (2009), se o significante do desejo falta, seja por estar foracluído ou por não se                 

remeter a um ideal simbolicamente articulado, a resposta sintomática falha e no seu lugar              

surge um ato. O sujeito encontra-se então, alienado ao desejo do Outro, sem defesa frente ao                

traumático de uma demanda obscura. O que o Outro quer de mim? O que o Outro quer?                 

Sabemos que é os sintoma que faz barreira à angústia, capaz de descolar o desejo do Outro da                  

demanda.  

Portanto, essa modalidade de resposta está subsumida à dimensão da angústia, à            

medida em que esta é fortemente despertada pela proximidade com o desejo do Outro. Sem o                

filtro da janela fantasmática e o enquadramento sintomático é o campo dos atos, enquanto              

passagem ao ato e o acting-out, que faz barreira frente à angústia. Os atos surgem como                

possibilidade última de fazer-se separar do Outro, já que o sujeito permanece absorvido pela              

objeto, alienado ao desejo do Outro. 

 
Portanto, a resposta à pergunta sobre o que é o sujeito desejante em posição de objeto do desejo do                   
Outro se encontra clinicamente na patologia do ato, isto é, na inibição, no acting out e na passagem ao                   
ato. (...) tudo que se refere à posição do sujeito desejante como objeto não o encontraremos                
primordialmente, numa clínica do sintoma (Rabinovich, 2005, p.36). 
 

Trata-se de uma resposta à angústia que, como nos aponta Rabinovich (2005), se             

apresenta no momento da aproximação do sujeito com o desejo do Outro. Assim, a via das                

atuações implicaria no fracasso do sintoma, que aponta para a recusa da castração simbólica.              

Consequentemente, podemos pensar que, nas diversas formas de atuar, o que o adolescente             

coloca em cena, é justamente a dificuldades ou impossibilidade de fazer o luto da posição               

alienada ao Outro, engendrando assim a separação. Assim, como nos aponta Lacan: "Agir é              
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arrancar da angústia a própria certeza. Agir é efetuar uma transferência de angústia" (Lacan,              

1962-63, p.88). As atuações, quando seriadas e tomadas como um modo do sujeito de se               

colocar no laço social, apontam de saída para o fracasso do sintoma. Assim, o campo dos                

atos, exclui a possibilidade de serem tomados como formações sintomáticas, já que eles             

apontam é a precariedade dos recursos simbólicos e imaginários em submeter o real ao              

sintoma e à fantasia. É o campo dos atos que é desvelado diante dessa dificuldade. 

Para Lacan, situarmos um movimento do sujeito em direção aos atos – passagem ao              

ato e acting-out – implica que o sujeito não encontra o recurso simbólico necessário para               

inscrição da castração como falta. Nesse movimento, o sujeito pode reproduz a situação             

traumática, colocando o objeto que encarna a falta em cena por meio da fantasia, caso do                

acting-out, ou deixar-se cair junto ao objeto que é ejetado da cena fantasmática, como na               

passagem ao ato. É a dimensão dos atos que abordaremos abaixo na tentativa de entender sua                

repetição. 

 

4.4 Mas o que é uma ato? 

 

O ato infracional, pode ser tomado como um ato, no sentido psicanalítico? E se ele se                

repete, ainda sim conservaria sua condição de ato verdadeiro? Para a psicanálise, o ato não               

pode ser traduzido a um simples fazer, uma ação, um esforço energético. Para o autor, "não                

podemos situar o ato nesta referência, nem à motricidade nem à descarga" (Lacan, 1967/68,              

p.7). Assim, não é a dimensão da motricidade, da estereotipia de conduta, que qualificaria o               

ato já que ele não corresponde necessariamente à ação realizada, agitação, reflexo ou             

descarga motora. O que marca o ato é um ultrapassamento das coordenadas simbólicas do              

sujeito. Para Lacan, o que determina um ato verdadeiro, é um só-depois, onde o ato atesta um                 

sujeito modificado por um franqueamento significante. “Se posso caminhar aqui de um lado             

para outro, falando a vocês, isso não constitui um ato, mas se um dia ultrapassar um certo                 

limiar onde me coloque fora da lei, esse dia minha motricidade terá valor de ato.” (Lacan,                

1967/68, p.08). 

Essa distinção, entre ação/agir e ato, foi objeto de trabalho para Lacan, no seu              

Seminário 15: O ato psicanalítico (1967/68) que toma como índice para diferenciação destes             

conceitos a dimensão significante. O ato, para Lacan, se distingue da ação/agir porque suas              

coordenadas são simbólicas, ainda que a título de ultrapassagem. 
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Um ato se mede por suas coordenadas simbólicas, não representa nenhuma ação, nenhum gasto físico.               
Entende-se, contudo que para ultrapassar as leis devemos tê-las no horizonte devemos situar o Outro e                
ir além dele. Isso permite pressupor que o Outro sempre acompanha a dimensão do ato, precisamente                
para que se vá além dele. Não há ato sem o Outro. (Brodsky, 2004, p.17) 
 

No só-depois de um ato, o sujeito surge modificado, como testemunha de uma             

transgressão simbólica. Assim, o ato implica em uma temporalidade, em um antes e um              

depois, definidos pela transformação do sujeito, tendo o Outro como medida de            

ultrapassamento. (Lacan, 1967-68) Nessa perspectiva, entende-se que o ato leva em conta os             

limites traçados pelo Outro, ainda que para transgredi-los. Essa transgressão, sob a forma de              

ultrapassagem, dá ao ato a função de corte que marca um antes e um depois, um                

acontecimento, uma transformação, sendo a puberdade um exemplo desse atravessamento. 

A adolescência é a transgressão dos limites traçados pela infância, sendo ela própria,             

um ato à medida que surge como um atravessamento, uma resposta ao excedente pulsional da               

puberdade, despertada pelo encontro do sujeito com o real sexual. Trata-se de um             

ultrapassamento, onde no sujeito opera a dimensão de corte, que abre a hiância necessária              

para a emergência do desejo. No Grafo do Desejo, podemos pensar que a adolescência              

enquanto ato, marca a transgressão dos limites do primeiro andar, o andar do enunciado,              

rumo ao segundo andar, onde há a assunção do sujeito da enunciação. Ao entrar nesse túnel                

perfurado por ambos os lados (Freud, 1905), torna-se necessário, de qualquer forma, sair             

outro, assim como César ao atravessar o Rubicão. 

Assim, do outro lado da margem ou no fim do túnel, há um sujeito diferente daquele                

que empreendeu o ato. É por isso que Lacan nos aponta que todo ato verdadeiro, é assim,                 

digamos, um “suicídio do sujeito”. Suicídio do sujeito por que o sujeito que se conclui no                

apres-coup renasce diferente. É isto que constitui propriamente um ato: o sujeito não é mais o                

mesmo antes e depois, surge transformado, subvertido pela transgressão, que retifica a            

posição do sujeito perante o gozo.  

 Assim, a função do ato só pode ser retomada pela subversão do sujeito.  

Não há sujeito do ato. (...) só há ato sob a condição de que não haja sujeito. (...) O ato é falho porque o                        
sujeito se intromete. O verdadeiro ato, contudo, recupera a dimensão do sujeito em uma temporalidade               
especial, no só- depois. Esse é o cerne de todo “O Seminário, livro 15”. (Brodsky, 2004, p. 41)  

 

A transgressão enquanto qualificador de um ato verdadeiro nos faz pensar no caráter             

infracional do agir adolescente. Todo ato infracional seria necessariamente transgressor? O           

ato destes adolescentes lhes operam alguma subversão?  
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É verdade que podemos, ainda que raramente, localizar atos verdadeiros, tais quais            

como retomados por Lacan, nas Medidas Socioeducativas. Tratam-se de atos que operaram            

uma subversão do sujeito, fazendo com que do ato emerja um sujeito transformado e              

responsável pelo seu desejo, advertido de que “ por nossa posição de sujeito, sempre somos               

responsáveis”. Estes sujeitos normalmente já chegam a medida retificados em relação a seus             

atos, responsabilizados eticamente pelo seu desejo e pela consequência deste. Para estes            

podemos outorgar certamente o adjetivo infracional para seu ato. Mas é possível, dentro da              

medida tratar o agir do sujeito, para que ele adquira a conotação ética de um ato? 

A partir da leitura lacaniana sobre os atos entendemos que o termo “ato infracional” é               

uma redundância. Para Miller, todo ato porta a transgressão como qualificador. 

Todo ato verdadeiro é delinqüente, observamos isto na história, que não há ato verdadeiro que não                
comporte um atravessamento de um código, de uma lei, de um conjunto simbólico, com o qual, pouco                 
ou muito, constitui-se como infrator, o que permite a este ato ter oportunidade de reorganizar essa                
codificação. (Miller, 2014, p. 5) 
 

Neste sentido, não há ato verdadeiro que não seja fora da lei. Essa condição de um                

apres-coup, de um só-depois, dá ao ato uma estreita relação com a temporalidade: não se               

pode passar a vida inteira fazendo um ato. O ato é um instante. O ato verdadeiro é algo que                   

não se repete. Lacan chega a pensar todos os atos como falhos, à exceção de um único que ,                   

quando bem sucedido não se repete: o suicídio. É o único ato bem sucedido porque não tem                 

a chance de se repetir. Essa condição de acontecimento singular nos faz perguntar pelos              

adolescentes que passam a vida inteira fazendo um ato, uma dilatação do instante, donde              

concluem sempre o ato como resposta. A repetição de um ato, torna-se então um marcador               

importante, para localizarmos qual a dimensão do agir adolescente: um ato verdadeiro ou um              

agir circunscrito no campo dos atos generalizáveis em acting-out ou passagens ao ato? 

Podemos então pensar que o ato infracional, em sua dimensão repetitiva, abre uma             

diferenciação da concepção de ato verdadeiro lacaniana, enquanto propiciador de uma           

retificação subjetiva, excepcional e não habitual, de um agir, repetitivo e sintomático. Há             

portanto, do lado do sujeito duas possibilidades de ato: o ato verdadeiro, retificador do sujeito               

e o campo dos atos: acting-out e passagem ao ato,como respostas do sujeito à angústia sem                

defesa da fantasia e do sintoma. 

A repetição surge como um marcador importante para que possamos responder à            

pergunta levantada por esta pesquisa. Diante da angústia do real da puberdade sabemos que              
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há algumas saídas para o sujeito, sendo o sintoma a mais normatizada e aliada aos ideais da                 

civilização. Na falta do sintoma, na dificuldade deste em se estabelecer com as coordenada              

sócio-subjetivas de que dispomos hoje, encontramos os atos. O campo das atuações, não do              

ato verdadeiro, é uma campo privilegiado pelo adolescente na dimensão de suas respostas ao              

Outro. Porém, se sintomas e atos são formas de resposta à angústia, não o são da mesma                 

maneira.  

Como vimos, o sintoma está serviço da manutenção significante através da repetição,            

ao contrário do ato verdadeiro que, através de uma ruptura, ultrapassa suas coordenadas             

significantes. Trata-se de uma ligação entre sintoma e repetição e entre ato e ruptura. Se o                

sintoma é efeito do inconsciente como uma cadeia, como articulação significante, o ato é o               

que aponta a falha nessa cadeia. Enquanto a cadeia significante se articula, há repetição, há               

retorno do recalcado. 

Dentre as formações do inconsciente podemos dizer que os atos falhos, os chistes e os               

sonhos possuem um estatuto fugidio, fugaz. Como aponta Miller (2011)  

 

“são seres que não consistem, dos quais freqüentemente só se obtém fragmentos na análise. O lapso, o                 
ato falho, o chiste, são seres instantâneos que fulguram aos quais damos na psicanálise, um sentido de                 
verdade, mas que se eclipsam imediatamente.” (p.8)  
 
 
Podemos inferir que estas formações não se valem da repetição para garantir-lhes            

caráter de permanência. O sintoma, enquanto formação do inconsciente, é o único que pela              

repetição permanece. Se um ato se repete, desconfia-se sintoma: 

 

Para que haja sintoma é necessário que o fenômeno dure. Por exemplo, o sonho muda de estatuto                 
quando se trata de um sonho repetitivo. Quando o sonho é repetitivo, implica um trauma. O ato falho                  
quando se repete torna-se sintomático, pode, inclusive, invadir todo o comportamento. Nesse momento,             
damos-lhe o estatuto de sintoma. Nesse sentido, o sintoma é o que a psicanálise nos dá de mais real. (                    
Miller, 2011,p.9) 
 

Brodsky (2004) afirma não há nada mais antagônico a estrutura do ato que a              

repetição, a tal ponto que se pode fazer uma ordenação do ensino de Lacan pondo em uma                 

coluna o que fica do lado ato e em outra, o que fica do lado da repetição. Se o sintoma é da                      

ordem do que se repete, o ato só se faz uma vez, é o que cessa de não se escrever. “Quando                     

alguém repete seus atos, desconfia-se de que eles não são verdadeiros. O simples fato de o ato                 
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entrar na repetição o torna semelhante ao sintoma. Uma coisa é fundar outra é permanecer               

fundando.” (Brodsky, 2004, p. 35). 

Enquanto o sintoma nos inclina a conceber o inconsciente como uma cadeia, como articulação              
significante ou como enxame de significantes, o ato nos conduz a interrogar o que falha nessa cadeia.                 
Só há ato quando a cadeia significante falha. Enquanto a cadeia significante se articula, há repetição.                
(...) Nada é mais alheio ao estatuto o sintoma que o novo. Sem surpresa, sem imprevisto. (BRODSKY,                 
2004, p.37) 
 

Como vimos, o novo e o repetido nos é apresentado por Lacan (1964) quando nos               

apresenta a repetição em suas duas vertentes: Automaton e Tiquê. A repetição do encontro              

com a falta, desvelamento do real, qualificaria a Tiquê. Não se trata de repetição significante,               

de retorno do recalcado, mas sim de repetição da falta, de encontro com o real. Tiquê não é                  

simplesmente estereotipia de conduta, mas repetição em relação a algo de sempre faltoso. Já              

o Automaton é repetição como efeito da cadeia significante, retorno do recalcado, tentativa de              

recobrir a falta colonizando-a com seus significantes. “É a fórmula que se repete, que se               

reitera, que se repisa com uma insistência estereotipada” (Lacan, 1955-1956, p. 44). O ato              

verdadeiro tem a conotação de uma Tiquê, diferentemente do sintoma ou do agir que se               

configura como um Automaton, onde a pulsão percorre o mesmo caminho, repetindo o             

mesmo circuito, o que não cessa. Tomando o inconsciente como a repetição de significantes              

em cadeia, o ato nos interroga o que nesta cadeia falha, emergindo enquanto Tiquê, o               

impossível de repetir, o encontro sempre faltoso.  

Se o ato verdadeiro não se repete, não podemos dizer o mesmo dos outros atos,               

elencados por Lacan, como respostas do sujeito diante da angústia. Para além do ato              

verdadeiro, cada vez mais raro, pela exigência de estar aliado ao seu desejo em jogo,               

encontramos a saída pelo campo dos atos enquanto : acting-out ou passagem ao ato. 

  

4.5 Acting-out e passagem-ao-ato: precários anteparos entre o sujeito e a angústia 

 

Ao tentar localizar acting-out e passagem ao ato no Grafo do Desejo, nos             

aproximamos do matema da fantasia, $◊a, já que eles são respostas frente à inconsistência do               

Outro, S (Ⱥ).  

Se o sujeito se encontra aprisionado frente ao desejo do Outro, uma saída, de acordo               

com Rabinovich (2005), será a tentativa de evadir-se da certeza quanto ao desejo do Outro,               

tendo em vista que o que quer este Outro é a aniquilação do sujeito desejante, à medida em                  
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que visa incorporá-lo. Na tentativa de evadir-se da certeza quanto ao desejo do Outro, o               

sujeito, situado no limite máximo da castração, acrescido da perturbação máxima do            

movimento, recorre ao acting-out.  

O acting-out, enquanto resposta, aponta para a dimensão da fantasia na medida em             

que coloca em cena a relação do $ com o objeto a. Assim, o ato surge como encobrimento da                   

relação do sujeito com o desejo do Outro, numa encenação em que o objeto a se evidencia.  

Segundo Lacan (1962-1963):  

o acting-out é, essencialmente, alguma coisa que se mostra na conduta do sujeito.... é, em essência, a                 
mostração, a mostragem, velada, sem dúvida, mas não velada em si.... O essencial do que é mostrado é                  
esse resto (p. 137-138).  
 

Mas mostração de quê? Do objeto a em cena. Lacan (1957-1958) afirma que, devido a               

seu caráter encenatório, há quase uma equivalência entre a fantasia: no acting-out o sujeito              

não sai de cena, permanece nela tensionando-a, interrogando o Outro. Essa interrogação se             

faz, a medida em que presentifica a repetição, sempre incluindo o Outro na cena.  

Esse Outro é incluído na cena, como que devendo intervir sobre o gozo convocado do               

sujeito, atendendo à reivindicação da falta. Assim, ainda que o acting-out seja uma resposta              

que mantém o sujeito adolescente na posição de ser o objeto da falta do Outro, também                

convoca o Outro barrado, aquele que falta, indicando o objeto a, como resposta ao que lhe                

causa. Aqui, a uma intrínseca relação entre o acting-out e o objeto a. 

 

No caso do acting-out, trata-se de uma transferência selvagem uma vez que não temos aí uma                
separação sujeito-objeto, mas temos uma resposta no nível simbólico por demandar uma separação que              
venha do Outro. (...) No caso do acting-out, um tratamento simbólico realizado no registro do real.                
Lacan define o acting-out também como um subir à cena. Ora, é um subir à cena armado com recursos                   
simbólicos. Por essa razão é que podemos dizer que o objeto aí não é, nessa dimensão de atos, tratado                   
como um dejeto, mas como um agalma: articular o simbólico no real faz com que esse objeto adquira o                   
valor de brilho e de endereçamento ao Outro. (Calazans, 2015, p.131) 
 

Se, por um lado, o objeto a é velado pela tela da fantasia, através de uma cena que                   

visa proteger o sujeito do encontro avassalador com o objeto, por outro, com o              

desfalecimento fantasmático, o sujeito é tomado pela proximidade com o objeto, causado            

assim pela angústia. Assim, no acting-out trata-se do desvelamento do objeto na cena, com              

seus efeitos de perturbação e de desordem. Estando o acting-out, em maior grau de              

movimento em relação ao sintoma, há um apelo interpretativo, uma mensagem orientada para             

o Outro, que visa provocar uma interpretação. Nesse sentido, enquanto acting-out, os atos             
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infracionais podem ser um apelo ao Outro diante da sua situação de desamparo. Trata-se de               

uma cena em que, tendo o Outro em seu horizonte, o sujeito lhe endereça um dizer, a cifração                  

de uma mensagem: “encontrar num ato o seu sentido de palavra” (Lacan, 1953-54, p. 279).               

Enquanto mensagem cifrada endereçada ao Outro, o acting-out pode se presentificar através            

de muitas modalidades de ato: os lapsos, os atos falhos e o fenômeno da transferência como                

exemplos de acting-out. Trata-se de um endereçamento do sujeito ao Outro, que porta uma              

convocação.  

Se, como vimos, o ato não se repete, como ler as repetitivas atuações de adolescentes               

que usam seus atos como endereçamento ao Outro, em uma vertente de acting-out? Sabemos              

que no acting-out, com seu contorno de um agir, não há uma subverção do sujeito, mas sim,                 

um endereçamento selvagem ao Outro. Esse endereçamento, até que encontre seu receptor,            

pode ganhar uma dimensão repetitiva na tentativa de que o Outro intervenha e ordene os               

significantes necessários para a contenção de seu excesso pulsional. A repetição do            

acting-out assim para a tentativa de inscrição de um Outro que seja capaz de orientar o sujeito                 

e sua relação com a falta, rumo a uma estabilização psíquica.  

Se a repetição do acting-out, não é acolhida por parte do Outro, se a carta reenviada                

várias vezes não chegar a seu destino, o sujeito pode, de acordo com Mayer (2001, p. 92)                 

desencadear uma passagem ao ato: 

 

(...) a passagem ao ato propriamente dita costuma manifestar-se quando os actings reiteradamente             
fracassam em sua dimensão de convocação. Naquela o sujeito se precipita numa ação extrema que               
pressupõe uma ruptura e uma alienação radicais, com desmoronamento de toda mediação simbólica. 

 

Apesar de não necessariamente existir uma consequência lógica entre acting-out e           

passagem ao ato, podemos dizer, que em alguns casos, a repetição dos acting-outs, sem              

nenhuma interpretação de um Outro que possa barrar o sujeito, pode culminar na ruptura do               

apelo ao Outro. Não é incomum assistirmos nas Medidas Socioeducativas uma escalada de             

atuações, que se transformam de acting-outs em passagens ao ato, na falta de um Outro que                

interpele o sujeito. Essa observação, aponta para a importância da transferência, nas            

instituições que trabalham diretamente com os efeitos do campo dos atos. Adiante, faremos             

essa discussão com mais profundidade.  

Na passagem ao ato, o sujeito encontra-se no máximo da sua barra de castração, não               

mais conseguindo se movimentar em direção ao Outro. Nessa modalidade de resposta há a              
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predominância de uma força pulsional desligada, localizada, no quadro da angústia, como            

máximo de dificuldade e pouco movimento. Segundo Lacan: "O momento da passagem ao             

ato é o do embaraço maior do sujeito, com o acréscimo comportamental da emoção como               

distúrbio do movimento" (Lacan, 1962- 63, p.129). Esse distúrbio de movimento, culmina na             

ejeção do sujeito da cena: o sujeito sai da cena, determinado pela certeza de uma               

identificação em curto circuito com o objeto a.  

 

o sujeito evade-se da cena em uma fuga para o mundo puro. O que seria este mundo puro senão um                    
mundo não mediado pela falta? Temos então uma passagem da cena - em que o sujeito mantém a                  
relação com o Outro pela via da fantasia - para um mundo em que o real da angústia sobrevém sem                    
véus. (Calazans & Bastos, 2010, p.251) 
 

Sem o artifício da fantasia, o sujeito se precipita numa identificação radical ao objeto,              

denunciando a impossibilidade de se posicionar frente ao desejo do Outro. 

 

No caso da passagem ao ato, Lacan a definirá como um deixar-se cair. No caso, o curto circuito                  
sujeito-objeto toma o objeto como um resto, algo que não tem marcas significantes. Por outro lado, é                 
uma reposta que se articula, por seu rompimento, com o registro do simbólico. Levamos aqui em                
consideração a posição de dejeto por ser uma resposta real que se dá no registro do simbólico. É uma                   
tentativa radical de evitar que a angústia advenha. (Calazans, 2015, p.132) 
 

Diante da angústia do desejo do Outro, a passagem ao ato é uma saída desesperada,               

onde o sujeito intenta subtrair-se do registro do simbólico, identificando-se ao objeto a,              

colocando-se no real como que ejetado da cena fantasmática. Na passagem ao ato há uma               

identificação total do sujeito com o objeto a, identificação com o resto. Se a angústia está                

revestida pelo objeto perdido, o sujeito está identificado à imagem do objeto, o i(a). Porém,               

quando cai o objeto perdido, o sujeito acompanha esse movimento em precipitação.            

Identificado ao resto, o sujeito também cai, transferindo esse máximo de angústia para o ato,               

para a passagem ao ato. Essa identificação atesta um rompimento com a cena que não deixa                

mais lugar à interpretação e à repetição significante. Nesse rompimento com o campo do              

Outro, é como se o sujeito se “deixasse cair”. A incidência do objeto a recai, então, de tal                  

forma sobre o sujeito, que este cai apagado ao máximo pela barra. (Lacan, 1962-63,p.129).  

Assim, além de uma rejeição da cena, há a rejeição de qualquer apelo ao Outro. Aqui,                

marca-se uma diferença em relação ao acting-out: se na atuação espera-se uma resposta do              

Outro, pela via do endereçamento e da solicitação de decifração, aqui, na passagem ao ato, o                

Outro se encontra apenas como um limite a ser ultrapassado, um desligamento radical em              
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relação ao Outro, do qual não mais se espera resposta ou alguma mediação simbólica. O               

sujeito apressadamente conclui, sem prévia subjetivação, numa saída radical à alienação           

exclusiva ao Outro.  

O funcionamento psíquico engendrado pela passagem ao ato, aponta para um regime            

além do princípio de prazer, evidenciado pela compulsão à repetição. A compulsão está             

ligada à falibilidade do ato, na medida em que, com a exceção do suicídio, todos os atos são                  

falhos e, na falta do sintoma ou de um ato verdadeiro, estão fadados a se repetir. Podemos                 

pensar que a passagem ao ato, guarda relações com a Tiquê, que, como vimos, é uma forma                 

de repetição, na qual o sujeito repete sempre a mesma falha, mas trazendo um algo novo.  

Neste sentido Calazans e Bastos (2008) apontam para as modulações existentes           

mesmo dentro da categoria de atos, sendo necessário não enquadrar acting-out e passagem ao              

ato por sua fenomenologia externa. 

 

É possível afirmarmos que o fenômeno das passagens ao ato pode ser observado com destaque em                
muitas das manifestações psicopatológicas que fazem parte do grupo das “novas patologias”, uma vez              
que nelas este modo peculiar de atuação costuma estar em jogo. Isto porque as “novas patologias” são                 
regidas por uma “economia do trauma”, por um excesso de excitação que põe em risco a integridade do                  
psiquismo. O aparelho psíquico, na tentativa de manter seu equilíbrio, tende então a responder ao               
excesso de excitação por meio da compulsiva repetição de algum tipo de ação. (Savietto, 2006, p. 13) 
 

É o que apontam como aspecto essencial, não considerar a passagem ao ato apenas               

pela via dos atos chamados de escandalosos, considerando que são possíveis passagens ao ato              

discretas. Apoiados nessa perspectiva se perguntam se “não seria pertinente à clínica            

psicanalítica (...) uma extensão do conceito de passagem ao ato a atos repetitivos que              

implicam uma duração e não somente uma ruptura?” (Calazans & Bastos, 2010, p.252)  

Assim, diante do exposto, o que difere a atuação juvenil de um ato verdadeiro, de um                

acting-out, de uma passagem ao ato e de um novo sintoma, é a presença do sintoma e a                  

localização do sujeito em relação a sua fantasia. Trata-se de entender qual a função do ato,                

frente à sua organização fantasmática, traçando uma distância para cada adolescente entre            

sujeito, Outro e objeto e na hiância destas relações localizar qual o desejo que o adolescente                

enseta com suas atuações. Algumas perguntas podem apontar para um entendimento singular            

do uso de que cada adolescente faz de seu ato, e diante desse entendimento, talvez, sob                

transferência, seja possível manejar a repetição, rumo a uma outra resposta.  
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Apoiados nestes elementos conceituais até aqui trabalhados, cabe-nos o trabalho de           

discussão de caso, a fim de entendermos qual o estatuto do agir repetitivo. 
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5 ARTICULAÇÕES CLÍNICAS SOBRE O ATO INFRACIONAL REINCIDENTE 

 

Neste capítulo, trabalharemos dois casos atendidos na Medida Socioeducativa de          

Semiliberdade, na tentativa de localizar o estatuto do agir repetitivo destes sujeitos.            

Pretendemos, com a apresentação e considerações dos fragmentos de caso, colocar em            

questão a teoria psicanalítica, a fim de se produzir um saber fazer com sujeitos adolescentes               

em conflito com a lei que se apresentam pela via do agir repetitivo. 

 

5.1 Caso B.M. 

  

B., um adolescente de 16 anos, cumpria medida socioeducativa de semiliberdade por            

prática reincidente de roubos e furtos. Estes roubos e furtos apareciam aliados a sua              

participação em uma quadrilha de receptação de veículos. Nesta quadrilha sua função era a de               

furtar, junto a outros adolescentes, carros que seriam encaminhados a desmanches, recebendo            

por esta atividade um valor fixo, desde que mantivesse o cumprimento de uma meta de carros                

furtados.  

B. morava apenas com a mãe, já que seus 3 irmãos morreram em função de suas                

relações com o tráfico. A mãe, evangélica, diante da morte dos filhos, criava B. com muita                

restrição, dentro da igreja, para que ele “não tenha o mesmo destino dos irmãos”, já que B.foi                 

o “único filho que restou”. Em uma conversa nos diz que se não fosse Deus, “era pra ele estar                   

morto”, referindo-se a B.  

B. começou a se envolver com a criminalidade aos 12 anos, dois anos antes da morte                

do último irmão. Seu envolvimento, apesar da proximidade com o tráfico, sempre foi com              

pequenos furtos, o que favoreceu sua entrada em um grupo de adolescentes, apesar da sua               

timidez. Questionado sobre sua entrada na criminalidade, disse que “não queria crescer na             

igreja, igual a uma menina”. Por isso, segundo ele, começou a furtar e a se distanciar da mãe,                  

marcando o início dos seus episódios de errância e sua entrada na criminalidade. Desde o seu                

envolvimento, passava longos períodos fora de casa, na rua. As apreensões vieram depois e              

com elas medidas socioeducativas de meio aberto que, segundo ele, “não pega nada”. Mais              

tarde, diante da reincidência de suas atuações, vieram as medidas restritivas de liberdade, que              
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continuavam marcando uma distância de casa. Os atos infracionais repetidos e as fugas de              

casa, pareciam instrumentos para o sujeito marcar uma distância necessária com o Outro             

materno. Para Douville, a errância não deve ser entendida como um sintoma que pede              

deciframento, mas sim, como uma falta de inscrição no desejo do Outro. Não seria isso que a                 

mãe de B. nos aponta ao nomeá-lo de “filho que restou”, aquele que era para ele ter                 

morrido?” 

Com o crime, vieram amigos, dinheiro, objetos de desejo e a possibilidade de sair              

com as meninas. Em seu discurso ficava patente o ganho de reconhecimento advindo com a               

criminalidade. No crime, foi rebatizado com um apelido que remetia a sua aparência franzina,              

miúda, o filho-resto da mãe. Se antes esse mesmo corpo incomodava, agora, renomeado,             

tinha outro lugar. A entrada na vida do crime pode ser uma tentativa, diante da passagem para                 

a vida adulta, de responder o enigma da adolescência: o que se precisa fazer para se tornar                 

homem ou mulher (Lacadeé, 2011). O adolescente retornou à medida, tendo sido apreendido             

novamente cometendo este mesmo ato infracional. Na sua primeira saída de final de semana,              

no qual é encaminhado para a casa da mãe, o adolescente furtou um carro pela manhã no                 

sábado e o encaminhou ao grupo de receptação. Tendo cumprido a sua meta naquele final de                

semana, o adolescente diz ter se sentido meio perdido, não retornando para a casa dos pais ,                 

"vagando" com a intenção de dar um "rolê no shopping" para gastar o dinheiro recebido               

comprando um tênis e encontrar mais tarde uma garota do bairro. 

No meio caminho, B. foi demovido da intenção de ir ao shopping e ficou andando a                

esmo, sem muita noção do tempo, próximo ao local onde mais cedo furtou um veículo. Disse                

não se lembrar exatamente do que lhe passou na cabeça quando, por fim, decidiu furtar um                

outro carro, nesta mesma rua. O que seria um furto, se tornou um roubo, na medida em que o                   

dono do veículo apareceu e reagiu, sendo agredido pelo adolescente. O adolescente foge com              

o carro sendo perseguido, alguns minutos depois, pela polícia. Na perseguição disse que a              

polícia atirou em sua direção, sendo que um desses tiros passou-lhe de raspão antes de ser                

capturado.  

O ato “impensado” de roubar reiteradamente um outro veículo, o colocou em uma             

posição de risco. Risco de morte que lhe atesta a evidência de seu corpo, para poder se sentir                  

e se saber vivo, olhado ou comentado. Neste encontro com a morte, abandonado pelo              

pensamento, opera-se uma 
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efração corporal, há ruptura do pensamento — “eu não sei o que é que me deu”, “eu queria parar de                    
pensar nisso” —, há (tentativa de) anulação corporal, do corpo do outro e/ou do corpo próprio, numa                 
espécie de confusão quase “incestuosa”, uma tentativa de congelar esse corpo (do outro ou o seu                
próprio) para poder desfazer-se dele, habitados por uma violência que se impõe sem que seja               
convocada. “Eu não sei por que fiz isso” — o sujeito não pode saber, uma vez que não estava lá. Essas                     
observações mostram o quanto é necessário ao adolescente — na extrema desordem que uma              
confrontação ao gozo puberal pode produzir em bases frágeis demais, essa violência que as palavras               
não se mostram à altura de significar — o quanto é necessário agir para não pensar mais. Estar sem                   
Outro que devesse desprender de um gozo excessivo de não poder ser ligado ao significante, pode                
assinalar um ponto insuperável. (Benhaim, 2011, pg.202) 
 

Já na medida socioeducativa, novamente encaminhado por um novo ato infracional,           

disse que esse episódio, do roubo de carro e da perseguição, é pra ele muito sem sentido, não                  

entendendo seu próprio comportamento. O adolescente ficou assustado e surpreso em não se             

lembrar do porque decidiu empreender novo roubo e dizendo apenas que sentia uma situação              

de estranheza e de falta de sentido. Segundo ele, o que lhe ocorreu parecia ser uma coisa                 

demoníaca, que lhe fez agir sem pensar, como que possuído e sem controle de sua vontade.                

Surpreende-se ele mesmo com essa explicação já que diz não ser nada religioso, mas que a                

partir desse episódio, na falta de outra explicação que dê sentido a sua experiência, dava               

razão às crenças da mãe evangélica, dizendo que sua apreensão foi, inclusive, um "livramento              

de Deus". Ainda confuso em relação à explicação sobre o que aconteceu e o que lhe                

aconteceu, perguntou ao técnico se havia outra explicação para esse "vacilo" que ele cometeu,              

já que “doido” ele não era e sempre foi tão "firmeza" em relação aos atos infracionais                

cometidos. Laia (2010), nos esclarece que essa confusão, essa falta de sentido em relação aos               

atos praticados por este adolescente, atestam sua posição de objeto do desejo do Outro,              

encontrando-se fixado como instrumento de um gozo obscuro. Essa posição, acreditamos ser            

a de S., que é tomado na fantasia da mãe, como este resto que poderia ter morrido. Assim,                  

para S. , capturado pela fantasia materna, “poderia ter morrido” não se apresenta apenas como               

uma possibilidade de destino, mas como um desejo de morte. 

Mas se o sujeito ainda não engrenou em outra coisa que não sua errância (delinqüência “pesada”,                
grupelhos fascistas e afins) é porque, no fundo, ele ainda duvida um pouco, “resta esperança”, e,                
mesmo em sua desorientação subjetiva, ele se pergunta se o Supereu feroz não está se enganando um                 
pouco, se é realmente preciso dever uma vida à morte, se é preciso adotar, a esse ponto, o que, no laço                     
social atual, leva à melancolia. Trata-se, então, de levar o sujeito de volta ao ponto em que ele não                   
conseguiu consentir totalmente em sua morte psíquica, em que recusou se fazer um fetiche sem por isso                 
consentir na lei do Totem. (Douville, 2002, p.79) 
 

Assim, parece-nos que B. empreendia algumas de suas atuações e sua errância            

enquanto passagens-ao-ato, onde se precipitava como resto, risco, “risquinho”, insignificante          
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objeto alienado ao Outro, aquele que era para estar morto. A repetição de seus atos é uma                 

resposta à fantasia do Outro. Risquinho surge como a que despenca dessa cena, numa              

passagem ao ato. Seu ato o lançava a uma posição paradoxal, existir através do encontro               

possível com a morte. 

É claro que o paradoxo está presente de saída: a atuação delinquente parece estruturar psiquicamente o                
adolescente e, no entanto, o obriga a infringir a lei: é esse paradoxo que faz disso uma solução                  
temporária, solução que vê o adolescente — cuja angústia a repetição não consegue mais aliviar — cair                 
na errância ao fim de um momento, uma identidade em errância agindo mortalmente a busca de um                 
lugar de inscrição, na falta de figuras identificatórias sólidas. (Benhaim, 2011, pg. 200) 
 

Diante deste destino de morte, o sujeito, sem um Outro que faça ouvidos à sua               

atuação intimatória, precipita-se repetidamente em passagens-ao-ato, na tentativa de atestar o           

valor da vida. Esse caso ilustra como este encontro falho com o real, demonstrando a               

desestabilização da relação do sujeito com a cadeia significante que o orienta e dá sentido à                

experiência. O sujeito vive esse episódio, como que tomado por uma rede de acontecimentos              

fortuitos, que ganham contornos de um destino maligno à medida em que, sem significantes              

que contornam o encontro com o real, o sujeito não se vê como autor do ato que aplaca a                   

angústia do mal encontro.  

Desta forma, a repetição do ato parece surgir como resposta apressada diante deste             

encontro angustiante com o que lhe escapa a significação. O adolescente, diante da             

possibilidade de encontro com uma garota, sai de casa para se ostentar das insígnias que               

acredita lhe conferir virilidade, para não ser mais uma “menina de igreja”. Seus objetos arma,               

mulheres, carro, droga - não garantem sua posição, sendo o ato, índice dessa impostura. Se               

nenhum objeto autentica e sustenta sua virilidade, resta a passagem ao ato. Nesse processo o               

adolescente, através de seu ato, cai como um resto, como o “filho que restou”, à mãe. A                 

desorientação, ainda que de posse de objetos, toma a forma de uma avalanche pulsional              

demoníaca que apaga o sujeito, devolvendo-o na posição alienada ao Outro materno, do             

livramento de Deus. 

A que, então, pode remeter esse corpo a corpo ilimitado, senão a um ponto de alienação materna                 
impossível de ultrapassar do qual os adolescentes, como as mães, nos informam por meio de suas                
dificuldades de separação? Estar morto para se separar e/ou para restabelecer os laços perdidos? “Isso               
me toma a cabeça”... De que é que o adolescente tem que se separar, e por que o ato evidencia um                     
fracasso desse processo? Da mãe, do pai, dos parentes, ou do significante que até então podia                
representá-lo para outro significante? E se não houvesse outro? Se não houvesse outro significante que               
o tornasse digno de ser, ainda e apesar de tudo, acolhido? De ser ainda, e apesar de tudo, o filho Ideal?                     
O objeto ideal? Antes morto do que insignificante? A adolescência faz passar todo mundo, o               
adolescente e quem está à volta, de uma margem à outra: se alguém resiste, a passagem, em vez de ser                    
uma transgressão necessária que permite uma conflitualidade necessária para todos, pode, ao menos,             
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ser forçada e, no pior dos casos, se tornar puro impasse, isto é, ficar aquém da questão do desejo e                    
deixar o adolescente como que em dívida com o que não adveio. (Benhaim, 2011, p. 201) 
 

Essa sequência pode ter sido interrompida, ali onde o sujeito não se viu mais como               

puro objeto expulso, resto. Na possibilidade de dar sentido a essa experiência, o sujeito pode               

fazer emergir significantes que “podem tomar gosto pela duração e acham-se, por isso,             

adequados a representá-los no mundo adulto e a orientá-los quanto à questão do desejo, agora               

aberta.” (Douville, 2002, p.79) 

Tal experiência nos interessa nessa pesquisa, à medida em que nos propomos a              

entender em que medida a repetição de certas atuações surgem como tratamento a este              

encontro convulsivo com o real. Este real, que se dar a ver e que apressa o sujeito em atuar                   

para fugir da angústia, o encontramos de forma proeminente na puberdade. 

 

5.2 Caso S.C. 

 

S., tinha 16 anos e cumpria Medida Socioeducativa de Semiliberdade por roubo.            

Tratava-se da sua terceira Medida Socioeducativa. Sua trajetória infracional inicia-se aos 13            

anos, por ameaça, recebendo por esse ato uma remissão judicial, empreendendo depois vários             

atos de roubo, tendo passado por duas medidas socioeducativas de meio aberta, antes de ter               

sido encaminhado à Semiliberdade. 

Estas atuações de roubo possuíam um certo padrão: o adolescente invariavelmente           

praticava o ato com terceiros, conseguindo baixas quantias de dinheiro em tais práticas, sendo              

sempre pego em flagrante, a despeito dos outros parceiros que evadiam sempre da cena.              

Além disso, o adolescente atuava munido de réplica de arma de fogo, o que evidencia que                

suas atuações eram potencialmente pouco perigosas. Antes de seu último acautelamento na            

Semiliberdade, empreendeu roubos seguidos, com diferenças de poucos dias entre um e            

outro. 

Em suas atuações, o caráter encenatório sempre chamava a atenção: o flagrante, a             

arma de brinquedo, o produto do roubo como irrisório e a maneira pela qual o adolescente se                 

apresentava na medida, diante de atuações exageradas e desmedidas, rompantes de agitação e             

agressividade por motivos fúteis. Há algo em cena no seu ato, como nos aponta Melman               

(1992, p.42), que não necessariamente diz respeito ao valor do produto roubado, já que 
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o que caracteriza a delinquência é que o acesso ao objeto é organizado não pelo símbolo, que é                  
o quinhão comum de todos os neuróticos, mas pela apreensão, pelo rapto, pela violação. É               
preciso desenvolver esta observação notando que não é somente o acesso ao objeto que se               
encontra assim particularizado na delinquência, mas o objeto mesmo não parece tomar seu             
preço senão justamente à condição de ser raptado. Em outras palavras, que faz seu preço não é                 
seu valor venal. É um fato bem conhecido, creio que todos conhecem o caráter bricabraque               
dos objetos que podem ser colecionados por um delinquente, como se o preço deste objeto               
fosse feito apenas pelas condições de sua aquisição. 

 
Seu grupo familiar é composto apenas pela mãe, M. e um irmão mais velho, de 18                

anos, N. Na Unidade fala muito da família, em especial de um irmão assassinado, I., que                

tinha 20 anos e era traficante, tendo morrido há dois anos, em virtude de uma troca de tiros                  

com grupo rival na comunidade onde mora S.  

S., em atendimentos, falava pouco dos atos infracionais cometidos, e quando falava            

fantasiava suas atuações, ampliando a dimensão destas. Confrontado com a repetição de um             

padrão frustrado de atuação, S. se esquivava ou se colocava a retificar os boletins de               

ocorrência, sempre chamando pra si, maior periculosidade que a atestada pelos documentos.            

Nos atendimentos técnicos, ao falar de seus atos, insistia em transmitir a imagem de um               

adolescente perigoso. 

No cotidiano institucional, S. se esforçava em manter uma posição de liderança            

intimidadora em relação aos outros adolescentes: remontava a cena de suas atuações com             

muita violência e exageros, fantasiava sobre suas atuações no tráfico junto ao irmão, tentava              

coagir, internamente e em saídas externas, outros adolescentes a seguirem suas ordens,            

cometia infrações escandalosas no caminho das atividades externas como tumultos no ônibus,            

onde pulava a roleta sem pagar, coagindo outros adolescentes a fazer o mesmo para provarem               

serem mesmo bandido, coagia adolescentes a atravessarem drogas para dentro da Unidade            

para seu uso pessoal, depredava a Unidade em situações onde era frustrado em alguma              

intenção, confrontava constantemente os agentes de segurança, criando situações para que           

fosse contido. Nestas situações, o adolescente apresentava comportamento violento e          

agressivo usando de sua posição de liderança na articulação de motins e tumultos, ameaças e               

danos ao patrimônio. Costumava endereçar aos agentes socioeducativos provocações com          

teor agressivo e vexatório, procurando se mostrar como alguém perigoso e exagerado em suas              

atuações. Parecia ter adotado este espaço como palco de sua cena fantasmática onde S,              

identificado ao irmão supondo ser essa a resposta ao "Che Vuoi?", atuava recorrentemente a              

fim de ratificar esse lugar do Outro materno. Essa posição do adolescente destoava de uma               

outra: era um adolescente que se envolvia cotidianamente com as atividades da Unidade, se              
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interessando pelo cuidado e pela limpeza do seu alojamento, participante em relação às             

atividades propostas pelos técnicos, interessado pelas atividades escolares, sempre tentando          

uma posição de exceção e de privilégios junto à equipe técnica. S. parecia experimentar as               

possibilidades de seu destino, ser o bandido idealizado junto aos adolescentes e agentes de              

segurança, e ao mesmo tempo, em alguns momentos junto à equipe técnica, parecia confessar              

secretamente seus interesses particulares, sem o receio de ser julgado ou de decepcionar. Em              

ambas as situações, S. parecia solicitar uma posição de exceção e privilégios tanto com os               

outros adolescentes, quanto com a instituição e para tanto lançava mão de táticas diferentes. 

Em um atendimento na Unidade, S. dizia haver apenas três destinos para os homens              

de sua família, ou morrem, ou são bandidos ou são gays. Seu irmão I., estava morto, N.                 

estava vivo e era gay. Diante destas três possibilidades de destino, qual seria de S.?               

Perguntado, respondeu que não era gay. Vivo, lhe restava tentar ser bandido. Trata-se de uma               

premissa interessante para seu caso, já que S. apresentava conflitos em relação a sua              

sexualidade. Apesar de se apaixonar e assediar alguns adolescentes na Unidade, provocava            

sempre tumultos quando alguém insinuava algo sobre sua sexualidade.  

O destino escolhido por S. , coincidia com a orientação do desejo da mãe, M. Em seu                 

discurso, a mãe denotava uma preferência explícita pelo filho morto, tido como herói por              

morrer no tráfico, atividade com a qual sustentou a família. Dos filhos vivos, dizia só ter                

problemas: N. é “gay e revoltado”, atraindo a “ira de Deus” pra sua família por gostar de                 

homens e S., “não serve nem pra ser bandido”, já que não trazia dinheiro pra casa e vivia                  

preso: “ele precisa perceber que já é homem, que tem tomar rumo na sua vida”.  

Na tentativa de tomar rumo, S. pára em uma encruzilhada: a Semiliberdade. Talvez             

tenha sido a Semiliberdade, o tempo de compreender necessário, para que S. pudesse concluir              

seu destino respondendo ao enigma de sua adolescência: Como ser um homem, vivo e gay? 

Na tentativa de encontrar uma resposta, o sintoma fracassa e os atos surgem como              

uma necessária distância entre ele e o Outro materno, endereçando à lei sua questão. Atos que                

fracassam, sendo necessária a restrição de liberdade para fazer operar uma distância real. 

Um ato pode ter a função de inscrever o sujeito num lugar Simbólico e a dimensão do “ato infracional”                   
pode ter esse estatuto para o adolescente. Ao cometer o ato, ele confronta a lei, o que pode levar o                    
sujeito a uma ilusão de separação - de modo enviesado - do Outro. (Bartijotto & Verdiani &                 
Scorsolini-Comin,2016, p. 919) 
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Na Unidade, diante do tempo de compreender, tenta outras saídas: se identifica com              

um cantor gay americano, que tem o mesmo nome seu. Procura pela equipe técnica querendo               

ajuda para entender o que o outro canta. Esse interesse musical o motivou sem interesse por                

aprender inglês , atividade que, junto à escrita, tomava bastante do seu tempo, dividido entre               

as músicas e as tentativas de traduzi-las. Aqui, a língua estrangeira entra como uma solução               

naquilo que falha a língua materna. Além disso, começa a se articular em uma liderança mais                

equilibrada junto aos adolescentes da Semiliberdade. Tornou-se o representante dos          

adolescentes na Assembléia, trazendo questões importantes sobre a sua posição naquele laço            

social.  

Esse adolescente tinha uma relação particular com a Unidade já que não fazia             

nenhuma questão de sair de lá, nem nos fins de semana. A mãe dizia que o adolescente, logo                  

depois de chegar em casa, “fugia novamente pra Semi”. A Medida Socioeducativa de             

Semiliberdade, em seu caráter de contenção, parecia fazer as vezes de uma separação entre o               

adolescente e a mãe, tornando insuportável os fins de semana nos quais era obrigado a ir para                 

a casa.  

Nesse movimento, apontava para uma transferência agida, onde tomava a Unidade           

como mediador, separador em relação ao Outro materno: 

adolescentes confusos com o tempo, a língua e o espaço acabam por encontrar instituições, homens e                
mulheres que nelas trabalham a fim de recriar duração, “fort-da”, mediação. Isso é coisa conhecida.               
Eles vão tentar dar regularidade a formas descontínuas, transgressões às vezes repetitivas, desvios de              
regras que não põem em perigo os interditos maiores, mas que contrariam a ordem rotineira do lugar.                 
Pode-se compreender aqui, mesmo sem encorajar essas “pequenas digressões”, que, nessa regularidade            
dos afastamentos e das marginalizações, instala-se uma lógica de abordagem do outro para a qual se                
constituir como parceiro equivale a se apresentar, previamente, como exceção. Toda essa            
movimentação das belas disposições explica-se, também, pelo fato de que o sujeito que inventa, cria e                
experimenta com o outro um laço um pouco estável, um pouco confiável, exprime sua necessidade               
pessoal de que sua demanda seja levada por um terceiro, interpretada e, sobretudo, co-inventada.              
(Douville, 2002, p. 81) 
 

Para além dessas tentativas de separação o adolescente, a partir de determinado ponto             

da Medida Socioeducativa, S. solicitou à equipe técnica que o ajudasse a localizar o pai, para                

que este pudesse “colocar na minha certidão o seu sobrenome”. O pai não foi localizado, mas                

houve uma aproximação do ex-padastro, que o criou durante boa parte da infância. Essa              

relação se estreita ao longo da medida, apontando inclusive para a possibilidade de ao fim da                

medida, este adolescente passaria a morar com o ex-padrasto. 
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Essa relação com o padrasto e o interesse por uma profissionalização, pareciam acenar             

para uma possibilidade de estabilização da existência desse adolescente, lançando-o para           

além das atuações, em uma possibilidade de se enunciar. 

No discurso da mãe, parece não haver lugar para algo do pai em sua transmissão, não                

há nada a transmitir para o filho. Para S. , o pai enquanto função paterna, coincidia com a                  

imagem turva do pai da realidade, existia mas sem muita consistência. A fragilidade do              

Nome-do-Pai, posta a prova na adolescência de S, o deixa embaraçado em sua alienação ao               

desejo do Outro, lançando mão de suas repetidas atuações como forma de resposta ao vazio               

de significação. Ao verificar o irmão como objeto que captura esse olhar, retorna sobre ele a                

pergunta “quem eu sou”, na forma invertida do “Che Vuoi?", ou “o que o Outro quer de                 

mim?”. 

O sujeito, identificado idealmente ao desejo do Outro precipita-se como resposta em            

ato, evitando o aparecimento do sujeito como desejante: ser bandido, para ser homem, para              

não ser gay. Identificava-se a esse objeto que completava o Outro, para lhe encobrir a falta.                

Tomava para si uma resposta alienada diante do desejo do Outro, onde repetia certos              

enunciados em que ficava patente seu desejo de responder ao desejo do Outro: “Sou              

bandido”, “Sou o homem da casa”. 

Os atos infracionais cometidos anteriormente, se estruturaram como arranjos frágeis          

construídos pelo adolescente na tentativa de se defender da angústia. A repetição destes atos,              

aponta justamente o fracasso dessa solução, já que , como disse Lacan, o único ato bem                

sucedido é o suicídio. S. parecia dizer com seus repetidos atos que não tinha elementos               

suficientes para construir sua resposta diante do desejo do outro. O que o Outro quer de mim?                 

Diante da pergunta, o adolescente encenava a resposta com seu ato, fazendo parecer ser o               

bandido perigoso necessário para que fosse homem. O adolescente parecia não ter elementos             

simbólicos realmente operativos, com os quais ele poderia se posicionar em relação a             

sexualidade. Parecia haver um conflito entre sua posição e o que ele interpreta ser o desejo do                 

Outro. 

Seus atos repetitivos, adquirem a conotação de uma serie de acting-outs. Para La             

Sagna (2012):  

 

o acting-out é uma falsa separação, sempre a ser repetida, operada por meio de um objeto mostrado.                 
Esse objeto, em jogo nesse falso ato, serve de pseudo-separação, no sentido de que ele serve de ponto                  
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de ruptura e de diferenciação. A adolescência é, portanto, algo que desencadeia um certo número de                
acting-outs que são, com efeito, o avesso das separações efetivas. 

 

Diante do envolvimento do adolescente nos eixos da medida, a equipe decide pelo seu              

desligamento. Logo depois de seu desligamento, incorre em outra atuação, desta vez, não             

com uma arma de brinquedo e é encaminhado à internação.  

Seria a atuação para esse adolescente a via de separação em relação ao Outro              

materno? 

Não se pode deixar de pensar nesses adolescentes para os quais o arranjo delinquente aparece               
claramente como solução psíquica, em especial quando, além da queixa, vemos com nitidez um              
apaziguamento da angústia, um alívio talvez de ter escapado a um fechamento psicótico, mesmo se               
essa economia se faça ao custo de um encarceramento, isto é, de outro fechamento. Decerto essa é                 
uma solução que aparece bem depressa em sua extrema fragilidade como preservando do pior num               
primeiro momento, mas logo se torna uma tragédia que não é mais solução para a angústia. Um pouco                  
como nas escarificações nas adolescentes, esses furos que se repetem no corpo que, sem dúvida,               
devem ser tomados ao pé da letra como permitindo escapar da angústia: “é para fazer o mal sair”,                  
dizem elas, e ei-las apaziguadas por esse corte entre si e o fora-de-si. Um tempo aí também frágil, no                   
qual sobreviver é fugir. (Benhaim, 2011, p. 199) 

 

5.3 Articulações Teóricas 

 

Os dois casos apresentados, condensam em si algumas marcas comuns a muitos dos             

adolescentes que cruzam as medidas socioeducativas, principalmente aquelas restritivas de          

liberdade: a dificuldade de lançar mão do Nome-do-Pai, a dificuldade no trabalho de             

separação, a precariedade da sintomatização, o uso do ato como recurso à falta do sintoma e a                 

repetição do ato, marcando  a compulsão à repetição como traço da reincidência infracional.  

Como vimos, estes adolescentes trazem com seus atos, a marca de uma época.             

Encontram-se afetados pelo comprometimento das funções familiares. Para Lacan, a família é            

constituída pelo Nome do Pai, pelo desejo da mãe e o objeto a. Lacan (1969, p. 369) no seu                   

texto “Nota sobre a criança”, nos aponta que a  

“função de resíduo exercida (e ao mesmo tempo, mantida) pela família conjugal na evolução das               
sociedades destaca a irredutibilidade de uma transmissão – que é de outra ordem que não a da vida                  
segundo as satisfações das necessidades, mas é de uma constituição subjetiva, implicando a relação              
com um desejo que não seja anônimo. É por tal necessidade que se julgam as funções da mãe e do pai.                     
Da mãe, na medida em que seus cuidados trazem a marca de um interesse particularizado, nem que seja                  
por intermédio de suas próprias faltas. Do pai, na medida em que seu nome é o vetor de uma                   
encarnação da Lei no desejo.”  
 

Nessa transmissão enquanto função, não está em jogo a ordem das necessidades e da               

realidade, mas sim uma transmissão simbólica, marcada por um desejo que não seja anônimo. 
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É nos adolescentes que encontramos de forma mais preemente os efeitos do            

comprometimento dessa transmissão, operado pelo Discurso do Capitalista determinando o          

enfraquecimento dos Ideais e a assunção do objeto como ordenador do laço. Essa             

determinação discursiva aponta para uma inoperância da castração em S(Ⱥ), que está            

comprometida em sua função por estar foracluída ou por não se efetivar a partir da               

articulação a um ideal simbolicamente articulado. No lugar do significante da falta, o sujeito              

obtura a fantasia, o sintoma e o desejo, colocando nesse lugar um objeto-gadget. Trata-se de               

uma saída adolescente para não ter que se haver com o real desnudado da puberdade,               

evitando dessa forma o encontro com o real da não-relação sexual.  

O problema dos adolescentes de hoje quanto ao sexo se apresenta então como invertido em relação às                 
épocas anteriores. De fato, não se trata para eles de conseguir inicialmente levantar o véu que envolve o                  
mistério do sexo depois de tê-lo construído inconscientemente. Mas trata-se, antes de tudo, de              
introduzir um véu, de permitir a realização de uma fantasmatização que limite e torne suportável a                
errância do jovem adolescente exposto, sem mediação alguma, ao objeto inominável que está em jogo               
na relação entre os sexos. É somente assim que se tornará possível, através do trabalho de nomeação,                 
aproximar a inexistência da relação sexual como trauma subjetivável, preservando-se, assim, de recair             
nas derivas do sem-limite próprio da adolescência contemporânea. ( Consenza,2015) 
 

Como vimos, diante do real da puberdade, esse adolescente é convocado a assumir             

uma posição na partilha sexual. O sexual na puberdade aponta para um gozo retorna para o                

sujeito sem estar submetido libidinalmente ao significante. Essa irrupção de gozo, exige um             

“trabalho de reconstrução dos véus fálicos que, na forma de fantasias infantis, lhe foram              

arrancados” (Viganó, 2008). A sexualidade ao fazer furo no real na adolescência exige a              

construção fantasística e sintomática como modo de estabilização do sujeito através da            

construção de contornos significantes ao real.  

Sabemos que é em relação ao real que funciona o plano da fantasia. O real suporta a                 

fantasia, e a fantasia protege o real” (Lacan, 1964, p. 47). A repetição significante,              

engendrada pelos encontros com o objeto fixado na fantasia, e instrumentalizado no sintoma,             

visa dar um tratamento ao trauma desvelado pelo encontro com o real, sob a forma de Tiquê ,                  

como uma tentativa de significação, de ordenação significante.  

Nesta nova égide discursiva, marcada pelo discurso do capitalista, a fantasia não            

opera por não se desvelar a castração do Outro, a não existência da relação-sexual. Se a                

fantasia não opera neste novo discurso, o sintoma também não se estabelece. Se o sintoma               

fracassa em significantizar o gozo, funcionarão as outras vias de elaboração, que tomam o              

objeto-gadget como organizador. Utilizando-o, o adolescente curto-circuita o segundo piso          
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do Grafo do Desejo, evitando a responsabilidade de se alçar ao lugar de enunciação, de               

tomar partido na partilha sexual , tomando um objeto de consumo como véu para a castração.                

Viganó (2008) aponta que o objeto surge como uma solução prète-à–porter que se coloca no               

lugar da fantasia inconsciente, organizando o gozo em um circuito repetitivo.  

O discurso capitalista apaga o efeito de impossibilidade e promove um impulso ao consumo e ao gozo.                 
Os objetos são oferecidos ao sujeito como meio de recuperação da satisfação pulsional. Esse discurso,               
ao abolir a categoria do impossível, anula o sujeito do inconsciente, fazendo-o acreditar que o objeto                
lhe é acessível. Como efeito, o sintoma, como resposta de um sujeito do inconsciente, não se formula.                 
Em seu lugar, surge o ato. Os atos surgem no lugar de uma estrutura simbólica. Nesta perspectiva, o ato                   
infracional apontaria para um rompimento com a significação fálica em relação à questão do desejo e                
do gozo. Com o seu ato, o adolescente vai em busca do objeto fora da sua significação fálica de um                    
gozo não regulado pela castração.( Zeitone, 2011) 
 

Assim a relação dos sujeitos com os objetos, determinam um regime de adição,             

necessário à manutenção de uma distância frente à angústia. Recurso precário de separação,             

já que o objeto não tarda a mostrar ao adolescente que a repetição é necessária. A necessidade                 

da repetição se fundamenta no fato de que, para Lacan (1959/1960), é da natureza do objeto a                 

impossibilidade de reencontro, pois, este está perdido para sempre. Se a repetição se articula              

com o amparo do desejo, alguma satisfação é possível através do estabelecimento do sintoma.              

Mas sem esse anteparo, o objeto ganha contornos compulsivo, já que não se trata do objeto                

na sua relação com a falta, com o desejo, mas sim com real do gozo. É esse objeto que Lacan                    

designa como criminogênico (Lacan, 1950) e que se manifesta na repetição compulsiva de             

atos infracionais. 

Como nos aponta Melman (2000): 

 
As condutas do delinquente são simbólicas de uma falta, e de uma falta essencial, uma vez que é a falta                    
de acesso ao objeto que conta. Não este ou aquele objeto, nem mesmo de objetos dos quais ele faz                   
coleção em sua diversidade heteróclita. Trata-se de uma falta de acesso a este objeto que comanda o                 
gozo, isto é, ao falo. (p.44) 
 

Assim, na tentativa de lançar mão desse objeto perdido através do objeto-gadget, o             

sujeito pode se lançar e sucessos atos infracionais. Mengarelli (1994) aposta que nos atos              

infracionais, trata-se de tentativas de inscrição na ordem simbólica. Assim, concordando com            

Melman (2000) nos diz que estes atos são são simbólicos de uma função subjetiva, na medida                

em que falta a eles uma significação fálica determinada pelo Nome-do-Pai. Nesta relação não              

mediada pelo desejo, o objeto perde a sua função de motor discursivo no laço social,               

ganhando materialidade, ofuscando a falta. É esse objeto que se manifesta no ato infracional.              
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Numa relação alienada ao Outro, no qual o objeto a não se destacou, a ponto de se relacionar                  

com o sujeito através da fantasia, a passagem ao ato, surge como uma saída do sujeito na                 

proximidade com o objeto, podendo ser uma forma de extraí-lo. 

É isso que nos aponta o caso B., que diante da apreensão compulsiva de objetos,               

espera ser possível a fazer aparecer a hiância necessária entre o sujeito e o desejo do Outro.                 

Na perspectiva do acting-out, o sujeito curto-circuita sua articulação do objeto com sua falta,              

com a castração, utilizando seu ato como forma de convocação a um Outro. 

Entendemos então que o aparecimento do ato aponta em si o fracasso do sintoma. Se               

no ato infracional trata-se de uma resposta ao impasse encontrado no processo de             

sintomatização da puberdade, a repetição do ato, tomada aqui como reincidência, aponta para             

o fracasso do ato em afastar a angústia. Dito isso, se o ato aponta para o fracasso do                  

sintoma, a repetição do ato, aponta para o fracasso do próprio ato em fazer anteparo à                

angústia.  

Na tentativa de alçar o seu ponto de enunciação, o sujeito empreende a repetição de               

atos fracassados em sua função. É dessa atuação que relança repetidamente o sujeito na              

tentativa de se instaurar um ato, que o sujeito cai sem êxito, da janela da fantasia. Assim na                  

repetição de actings-out sem um outro que acolha, o sujeito pode lançar mão da              

passagem-ao-ato como solução limite. Um limite que não é cruzado, como em um ato              

verdadeiro, mas sempre é mirado na repetição de passagens-ao-ato que falham: 

Se o ato pode ser um acontecimento para um sujeito e deixá-lo transformado, a repetição do ato revela                  
que essa tentativa está votada ao fracasso (penso aqui num adolescente que encontrei por ocasião de                
uma hospitalização. Após ter experimentado diversas formas de transgressões delinquentes, como           
acossado diante do que nunca se inscrevia para ele, terminou por se atirar da janela, e, felizmente foi                  
resgatado: o encontro clínico mostrou a que ponto a violência, aparentemente estruturante, o             
desorganizou, e o quanto esses atos mortais eram ao mesmo tempo outras tantas tentativas de romper                
com representações intoleráveis que, não obstante, eram tentativas de simbolização de traços            
traumáticos desligados). (Benhaim, 2011, p. 206) 
 
Assim nossa aposta é que o sintoma, enquanto repetição significante, é uma produção             

possível àquele sujeito adolescente que consegue se orientar pelo desejo e pela fantasia. Já              

naqueles adolescentes em que a intervenção do Nome-do-Pai não se efetivou de forma a              

promover a separação, a alienação faz marca, ficando o sujeito atrelado a posição de objeto               

do desejo do Outro. Na tentativa de se separar dessa demanda mortífera do Outro, o sujeito                

lança mão dos atos como próteses ao Nome-do-Pai. No fracasso do ato em operar essa               

separação surge a repetição, enquanto Tiquê, apontando a ruptura que escancara o real. A              

repetição do sujeito denota o fracasso da solução deste pacto, que pretende se colocar como               
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solução no lugar do sintoma. Se o sintoma fracassa e por isso o ato, a repetição faz índice do                   

próprio fracasso do ato. 

Entender o que chamamos de reincidência infracional, nos obriga a proceder certos            

deslocamentos. Advertidos de que a repetição, para a psicanálise, não traz a marca da              

estereotipia comportamental, nos implicamos em localizá-la na relação do sujeito com seus            

objetos, na sua posição no laço social. E é desta maneira, que percebemos que para estes                

sujeitos adolescentes que tomam os atos reiterados como solução para sua puberdade,            

reincidir não se refere apenas à construção de uma carreira infracional, mas também a um               

destino, uma escolha reiterada por ocupar o mesmo lugar no laço com o Outro. Na diacronia                

de sua história, o sujeito repete padrões que apontam para uma certa fixidez da cadeia               

significante. Assim, em sua trajetótia infracional, a cada novo ato, o sujeito parece retornar              

sempre ao mesmo lugar: a medida socioeducativa. A reincidência infracional faz coadunar            

tempo e o espaço, já que na repetição compulsiva de instante de ver, o sujeito se conclui                 

sempre no mesmo lugar.  

Em uma tentativa de entendimento do fenômenos da reincidência infracional, nos           

perguntávamos: para além de cometer atos infracionais, o que leva os adolescentes a             

repeti-los? A repetição dos atos infracionais praticados por estes adolescentes podem perder            

sua dimensão de ato, na medida em que se repetem? Elas constituem, em alguns casos, uma                

formação sintomática? Depois de construir as articulações teóricas sobre ato, repetição e            

adolescência, podemos responder que no campo das atuações, enquanto acting-out ou           

passagens ao ato, as repetições apontam para o fracasso do ato verdadeiro e da formação               

sintomática. Tratam-se de saídas precárias simbolicamente, onde o sujeito tenta fazer algum            

anteparo à angústia, desencadeada pelo real da puberdade. 

Brodsky (2004), ao se remeter à repetição de atos, aponta que “quando alguém repete               

seus atos, desconfia-se de que eles não são verdadeiros. O simples fato de o ato entrar na                 

repetição o torna semelhante ao sintoma. Uma coisa é fundar outra é permanecer fundando.”              

(Brodsky, 2004, p.35). Tornar semelhante a um sintoma, não o torna em si sintomático. Se o                

sintoma está a serviço da manutenção significante através da repetição, o campo dos atos ,               

através da  

compulsão à repetição seria uma forma de liquidação de uma experiência traumática, energicamente             
transbordante. Nunca tendo sido circunscrita numa inscrição interpretativa, ela se repete           
insistentemente até encontrar sua significação, a sua ordenação no universo da representação” (Birman,             
1991, p. 230).  
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Sabemos que a compulsão à repetição é fruto da pulsão de morte, detendo o sujeito               

em seus pontos de gozo. Assim, a repetição dos atos parece apontar para uma tentativa de                

significação. 

Diante dos casos e da discussão conceitual anteriormente feita, apontamos que a            

repetição do ato infracional, tomada como reincidência, por estar referida ao campo dos atos,              

descarta o sintoma como resposta à repetição engendrada. Se a repetição significante presente             

no sintoma, estabiliza o sujeito, o mesmo não acontece na reincidência do ato infracional. A               

repetição engendrada nos atos infracionais, parecem apontar para o retorno compulsivo do            

encontro com o traumático, dada a falibilidade do ato em aplacar a angústia. É o traumático,                

enquanto Tiquê, que engendra a compulsão à repetição. 

A repetição de um agir pode portanto apontar para uma convocação do Outro como              

ordenador do gozo, na tentativa de fazer um sintoma que estabilize de forma menos              

provisória, a existência do sujeito. 

 

 

5.4 Apontamentos Institucionais 

 

Neste imbricamento do tempo e do espaço em curto-circuito, há algo que acena como              

a possibilidade de trabalho. O analista presente nestas instituições, ocupando o lugar de             

técnico socioeducativo, terá inicialmente que lidar com a questão da demanda, já que o              

adolescente que acessa as instituições de cumprimento de medida socioeducativa chega até            

ela encaminhado, enquanto sintoma social. Quem demanda a instituição é o juiz. O             

adolescente se apresenta então, enquanto objeto de intervenção jurídica, portando muitas           

vezes, não seu sintoma, mas seu ato. É através de seu ato que o adolescente se apresenta na                  

instituição, sem demanda e sem sintoma. 

O analista nas instituições socioeducativas, na maioria das vezes, encontra-se          

travestido de técnico, e a partir desta nomeação possui um escopo de tarefas e protocolos que                

dizem respeito a dinâmica da instituição. É desse lugar que muitas vezes será cobrado a               

reportar-se ao juiz emitindo pareceres e avaliações acerca do cumprimento de medida            

socioeducativa de cada adolescentes. Diferente do setting clínico, na instituição o analista            

está circunscrito ao Discurso do Mestre que o toma como um operador não suposto, mas               

encarnado de um saber sobre o outro. Este é outro ponto de necessário manejo ao analista.                
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Como estabelecer um laço transferencial com o adolescente sem que este se apresente refém              

de uma relação de poder? Como sustentar a transferência e não ser localizado no lugar de                

suposto-poder? 

Se ocupar enquanto analista desse sujeito que se apresenta com seu ato, encaminhado             

pelo outro Jurídico, implica em estar advertido de seu desejo. Muitas vezes esse será o               

desafio inicial daquele que pretende ocupar o lugar do Discurso do Analista nestas             

Instituições. As políticas públicas voltadas para a infância e adolescência, em especial as             

socioeducativas, possuem em seu escopo a função de executar através de suas instituições o              

papel de provisão legal de assistência e direitos, como também a aplicação e restauração do               

Ideal social. O analista, mesmo quando inserido nestas instituições, não deve se deixar             

capturar pelo Discurso do Mestre e seus ideais, mas sim fazer valer sua particularidade              

fundamental, que é ofertar um lugar de escuta que ultrapasse o tratamento do sintoma social e                

alcance o sintoma do sujeito, possibilitando, mais que efeitos terapêuticos favoráveis à            

ressocialização, efeitos analíticos que possibilitem a assunção do sujeito do desejo. Para isso             

torna-se necessário um deslocamento da ênfase do ideal da instituição, que encarna os Ideais              

da Cultura, voltando-se para o que há de real em jogo para cada sujeito que se apresenta com                  

seu ato.  

Para salvaguardar esse lugar, o analista deve operar a partir da ética da psicanálise,              

não respondendo com a instituição à normalização do gozo, que visa à mesma medida para               

todos. Trata-se antes, de um trabalho orientado pela modalização do excesso pulsional que o              

sujeito endereça junto a seu ato, transformando o dispositivo ofertado pelo Outro social e              

institucional em um lugar de acolhimento da verdade singular do sujeito. É a partir deste               

lugar, que o ato infracional deve ser tomado, sob transferência, para que se produza a               

responsabilização a partir de uma mudança na posição do sujeito, na economia de gozo e nas                

condições do desejo implicadas no ato cometido. Isso só ocorre, na medida em que, o               

analista, advertido de sua função, não se confunda com nenhum ideal de reabilitação social,              

nem encarne o lugar de saber ou poder. 

Embora isso não prejudique absolutamente, pelo contrário, torna possível ao sujeito adolescente fazer             
uma experiência no encontro com um analista desidentificado da ambição pedagógica (isto é, não só               
distante da aliança entre pedagogia e psicanálise buscada por Anna Freud e seus seguidores, mas               
radicalmente vacinado com respeito à identificação do analista com a encarnação da lei do Pai),               
possibilitando uma captura de palavra inaugural que lhe permite nominar alguma coisa de real que o                
afeta, encontrando nessa nominação um ponto de orientação singular sobre a qual construir a própria               
posição de desejo e as próprias decisões fundamentais que virão. (Consenza, 2015) 
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Nenhuma transferência se estabelecerá se não for possível ao analista fazer destacar o             

sujeito das nomeações jurídicas atribuídas a ele, pelo denominador comum de seu ato.             

Apostar na assunção do sujeito e na sua responsabilidade pela sua posição é tarefa inicial para                

o estabelecimento da clínica sob transferência, à medida em que esta não admite a segregação               

imposta pela objetificação silenciadora feita em nome do gozo do Outro. Trata-se de ser              

sensível às manifestações do sujeito, mesmo aquelas que se presentifica em atos,            

considerando o “esforço de cada sujeito para tratar do seu sintoma e do acolhimento que lhe                

damos em instituições que, sem nossa presença, teriam a tendência a tratá-lo como categoria”              

(Laurent, 2011, p.45). 

A ortopedia social, operada institucionalmente, que visa a normalização dos sujeitos,           

obedece a uma lógica do Discurso do Mestre, em um esforço contínuo, compulsivo em              

normalizar o que irrompe como real: uma repetição Automaton que desconsideram a Tiquê do              

encontro com o real dela própria e do adolescente acautelado. Assim, como contraponto a              

essa lógica, o discurso do analista deve operar através da colocação em cena de um desejo                

que não seja anônimo, capaz de pausar o Automaton institucionalizante, impedindo que a             

reincidência incorpore o sujeito como estigma.  

Interessante pensar que diante da agitação reincidente dos corpos, tomados por uma            

força pulsional sem contorno, a solução estatal seja a contenção física destes corpos. Quanto              

mais se repete, mais contenção. Com a repetição de seus atos infracionais, o sujeito aponta               

para um circuito, um trajeto realizado pelo adolescente dentro do sistema socioeducativo. A             

cada novo ato, o sistema tende a potencializar o fechamento de um circuito em torno deste                

adolescente, através da adoção de medidas cada vez mais gravosas, que impingem em última              

instância, a restrição de liberdade. Se a tendência do sistema é a de fechar-se em si mesmo,                 

podemos pensar que há algo no sistema que favorece a ejeção do sujeito em uma nova                

atuação, em um retorno do circuito? 

Quando o tempo desta trajetória se fecha em curto-circuito, contrapõem-se dois fenômenos: a inscrição              
em série dos atos do adolescente no campo jurídico e rupturas sucessivas com o cumprimento da                
medida imposta. É preciso perguntar, então: em torno do que se faz o contorno do circuito? Além                 
disso, se o circuito do sujeito se impõe sob rupturas sucessivas com o campo no qual está inserido,                  
trata-se de uma operação que visa uma extração, extração de algo que lhe permita existir em um campo                  
que lhe seja exterior. Mas que extração está em questão na reincidência infracional do              
adolescente?(Carneiro, 2015) 
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É sabido que nas medidas de restrição de liberdade, encontramos muitos adolescentes            

com repetidas atuações infracionais que, mesmo tendo passado por diversas medidas           

socioeducativas, nenhuma delas parece ter conseguido produzir um deslocamento capaz de           

estancar a forma excessiva de satisfação do adolescente. Na perseveração do ato, o             

adolescente é alcançado pela lei. Na Semiliberdade ou na Internação, o sujeito, na sua              

impossibilidade de circulação livre pelo cidade, pelo seu circuito construído e investido,            

atualiza na sua relação com a instituição os seus impasses com o Outro. E é muitas vezes para                  

ela que há uma atuação endereçada, ao Outro da Lei ou social, encontrando no cumprimento               

da Medida, a interpelação que propicia um espaço para sua interpretação e o necessário              

tempo de compreender. Assim, as medidas restritivas de liberdade, ao acolher a verdade do              

sujeito encarnada em seu ato, podem estabelecer um efeito de corte no circuito repetitivo              

destes adolescentes, proporcionando um tempo de compreender, capaz de dar uma medida            

para os atos e para o excesso neles engendrado. A interrupção do curto-circuito de atuações               

implica na localização do objeto em torno do qual orbitam as atuações repetidas do sujeito.  

É esse trabalho que outorga a responsabilização pelo ato infracional, para além da             

permanência do adolescente no tempo da medida. A localização do que lhe causa propicia um               

ato, transgressor no sentido ético, de rompimento com o que encadeia a repetição. 

 

Cabe ao analista permitir aos adolescentes colocar em palavras essa função incluída nos seus atos               
desregrados, condição preliminar para uma subjetivação. E de levá-los a transformar seu sintoma em              
elemento não generalizável, mas, ao contrário, fantasmatizável.( Consenza, 2015) 
 

Esse tempo de compreender só é possível se a instituição deslocar a utilização do              

tempo cronológico, para um tempo lógico, articulado na relação de transferência com o             

adolescente. É dentro deste enquadre transferencial que será possível ao Outro institucional,            

suspender a “correria” presente nas compulsivas atuações. Esse trabalho se dá na produção de              

uma demanda, diversa daquela do Discurso do Capitalista, e posteriormente na conversão            

desta demanda em um sintoma, que estabilize o sujeito, interrompendo o ciclo de atuações              

repetitivo, ou minimamente, responsabilizando-o pelo seu ato, na medida em que localiza            

nele o que lhe causa. De acordo com Quinet (2005), trata-se de localizar uma queixa no                

discurso do sujeito e que 

esta queixa se transforme em uma demanda endereçada àquele analista, e que o sintoma passe de                
estatuto de resposta para o estatuto de questão para aquele sujeito, para que este seja instigado a                 
decifrá-lo” (p. 16).  
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Se, como vimos, em uma instituição que trabalha essencialmente com o objetivo de             

fazer cessar o campo das atuações, de interromper a reincidência infracional, não é difícil              

encontrar o esforço de uma normalização, pautada nos Ideais da cultura. Esta normalização             

aponta para uma série de metas que o sujeito precisa cumprir para ser desligado da medida,                

independente se houve efetiva medida para seus atos. É nesta estrutura que deve-se operar o               

deslocamento entre a retificação do sujeito e a retificação do Outro - condição preliminar para               

que, como nos aponta Recalcati (2004), algum tratamento possa ser dado à repetição,             

sustentando o programa do sujeito do inconsciente como resistência em ato ao programa do              

discurso do capitalista. Mas o que seria retificar o Outro? O autor nos aponta que trata-se de  

encarnar, como analista, um Outro diverso daquele real que o sujeito encontrou em sua história e que se                  
apresenta como um Outro incapaz de operar com a própria falta. Trata-se, antes de tudo, de dizer “sim”                  
ao sujeito, portanto, de encarnar um Outro que saiba não excluir, não anular, não refutar, não silenciar,                 
não preencher, não sufocar, não atormentar. Esta nova configuração do Outro consente numa nova              
implicação do sujeito num novo laço possível com o Outro.(Recalcati, 2004, p.11) 
 
É o trabalho de retificação do Outro que pode acolher as atuações e dar a ela um outro                  

tratamento. Neste trabalho, intenta constituir uma relação de transferência que implique           

sujeito e Outro. Trata-se de um deslocamento necessário para o trabalho com o campo das               

atuações. Como nos aponta Recalcati: 

 
Se a prática da entrevista preliminar na clínica clássica da neurose insistia em ressaltar a retificação da                 
posição do sujeito, e assim numa mutação radical da demanda como efeito de uma assunção da                
responsabilidade subjetiva, a nova clínica impõe uma mutação radical da oferta: qual Outro estamos à               
altura de oferecer ao sujeito? Qual Outro-parceiro estamos à altura de ser para um sujeito preso de um                  
excesso de gozo que parece extinguir o poder da palavra e anular a própria existência do inconsciente?                 
(Recalcati, 2004, p.12) 
 

Assim a retificação do Outro, é tarefa essencial e preliminar à retificação do sujeito              

em relação a seu ato. Miller (2006, p. 106), nos diz que “uma série indefinida não é o mesmo                   

que elementos completos com repetição”. Essa observação acena para o fato de que, se a série                

infinita acena para o curto-circuito do ato, que engendra uma abertura na qual o objeto a entra                 

em cena ou cai, a reunião de elementos completos com repetição aponta para um fechamento               

possível. O trabalho de retificação, possível na transferência e necessário na           

responsabilização do sujeito pela sua série de atos, aponta para o sujeito qual é o index que se                  

repete, costurando os seus atos em um conjunto. Essa produção de saber pode fechar uma               

sequência de atuações, significando-a, ainda que seja necessário ao sujeito, para lidar com sua              
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adolescência, abrir novamente uma outra série. Apostar o sintoma não significa apostar na             

normalização do sujeito, mas sim na normatização. Isso significa que há que se abandonar a               

idealização de uma modelagem comportamental, promovida institucionalmente, que previna         

inteiramente a utilização do campo dos atos pelo adolescente. Consequentemente, torna-se           

possível pensar a atuação repetitiva, não como uma linha evolutiva ou de desenvolvimento,             

mas como momentos, ciclos que se abrem e que podem produzir certos pontos de não               

repetição no sujeito. (Bassol, 2006, p.105)  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No campo dos atos, os atos infracionais surgem como um desafio às políticas             

públicas, à família, e à civilização em geral à medida em que apontam para uma dificuldade                

em sustentar o pacto simbólico através da cessão de parte do gozo. Essa qualificação dada ao                

ato, enquanto infracional, é determinada pelas coordenadas sociológicas de um determinado           

lugar. Trata-se de um fenômeno construído culturalmente, submisso às leis e ideais de             

determinado lugar e época, e é por este ato, quando qualificado como infracional, que o               

sujeito adolescente será chamado a responder, ainda que judicialmente, através do           

cumprimento de medidas socioeducativas. Esses atos praticados por adolescentes, quando          

repetidos e capturados pelo sistema jurídicos, são nomeados como atos infracionais ou            

reincidências infracionais.  

Levando em conta que o ato infracional é uma resposta do sujeito na cultura, em que                

o sujeito coloca em jogo a dimensão pulsional de uma ação, podemos afirmar que as atuações                

mobilizam e exigem do sujeito adolescente uma resposta ao desejo do Outro. Na             

impossibilidade de uma resposta que passe pelo Outro, a dimensão do ato faz emergir a               

dinâmica pulsional do sujeito. 

Perseguindo as repetidas atuações, perceberemos que elas fazem índice para o sujeito            

de um Outro que lhes interroga: Che Vuoi?. A resposta dada pelo sujeito, pela via do ato                 

enquadrado como infracional, se repete no fenômeno da reincidência infracional e muitas            

vezes no próprio cumprimento da medida socioeducativa, em um curto-circuito desafia a            

própria medida socioeducativa. Se infraciona fora da medida, infraciona-se também dentro           

dela. Não é incomum, adolescentes continuarem a encorpar seus certificados de antecedentes            

infracionais, com atuações dirigidas à própria Unidade Socioeducativa. Também não é           

incomum que após o fim de uma medida socioeducativa, o adolescente volte ao cumprimento              

por um ato feito em resposta a sua mesma pergunta. Na reincidência infracional não há uma                

modulação de tempo, há o ato em curto-circuito. Parecem, na dimensão lógica do tempo,              

estar petrificados no instante de ver, sem lançar mão da medida socioeducativa como tempo              

de compreender. A compulsão à repetição se presentifica nas ações repetidas do sujeito             

adolescente, capturando-o em um circuito mortífero comandado pela pulsão de morte. Essas            
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condutas, quando repetidas no âmbito institucional, ao invés de apontar para a transferência             

como forma de trabalho, apontam para o exclusivo enquadramento jurídico que esvazia o ato              

de sua subjetividade, desumanizando o seu autor.  

O que a psicanálise aponta é que no ato é importante não perder de vista que, o                 

adolescente encena algo da sua verdade. É importante que a instituição não banalize o ato               

infracional, não opere as disjunções entre responsabilização e cuidado/direito, entre          

adolescente e família e entre Lei e Desejo. Localizar o que faz índice a estes atos na história                  

do adolescente ajuda a orientar a Medida e seu fim. O que este ato denúncia? A quem ele se                   

endereça? Com qual demanda? E como responder? São questões que se colocam, na             

particular relação com cada adolescente, e que somente no que lhe é singular se poderá               

respondê-las. 

Como vimos, na singularidade de seu ato e na repetição deste, o sujeito faz falar seus                

limites, sua fantasia, sua posição no desejo do Outro, sua demanda, seu desejo. Percebemos              

que as repetições não devem ser tomadas como estereotipias do sujeito, e sim, tentando              

localizar em cada episódio de atuação, o motor de sua ação. Perseguindo o que move o                

sujeito a atuar, encontramos o objeto a, como o qual o sujeito constrói a sua cena                

fantasmática, o seu enquadre de mundo. É dentro desta cena, que o sujeito irá se localizar na                 

tentativa de responder ao desejo do Outro, como condição para o suposto reencontro com o               

objeto perdido. A cada repetição se reatualiza o index que movimenta o sujeito em              

curto-circuito.  

Sabemos que a repetição enquanto Tiquê convoca a repetição significante na tentativa            

de colonizar o real desencadeado. Automaton surge como a possibilidade de tratamento do             

real. “Com efeito, o trauma é concebido como devendo ser tamponado pela homeostase             

(princípio do prazer) subjetivante que orienta todo funcionamento definido pelo princípio do            

prazer”. (Lacan, 1964, p.60) Na falta do sintoma, que faria a operação de uma repetição               

significante sem se localizar no campo dos atos, o sujeito atua. O campo dos atos surge então                 

como das últimas barreiras frente à angústia.  

As atuações, quando seriadas e tomadas como um modo do sujeito de se colocar no               

laço social, apontam de saída para o fracasso do sintoma. Assim, o campo dos atos, exclui a                 

possibilidade de serem tomados como formações sintomáticas. Mas por que o sintoma            

fracassa? 
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Como vimos no Grafo do Desejo, é a fantasia que dá o ordenamento significante              

necessário para que o sujeito instrumentalize o sintoma como uma sutura do que falta ao               

Outro. Se o sintoma não se estabelece, estamos também apontando que algo claudica em              

relação a fantasia, e ao estabelecimento desse sujeito enquanto desejante.  

É a partir da castração que o sujeito interpreta o que falta ao Outro e estabelecerá com                  

esse objeto uma relação através da fantasia: S (Ⱥ) + $ ◊ a = A. O sujeito, diante da falta do                     

Outro e do enigma do seu desejo, responde com a fantasia, onde o sujeito se relaciona com o                  

objeto causa de seu desejo. A fantasia é, então, ao mesmo tempo, suporte do desejo para o                 

sujeito e mediadora da relação entre o sujeito e a falta do Outro. “A fantasia é a   

sustentação do desejo, não é o objeto que é a sustentação do desejo. O sujeito se sustenta                 

como desejante em relação a um conjunto significante cada vez mais complexo” (             

Lacan,1964, p. 175). É ela, que através do enquadre dado à falta oferece a possibilidade de                

uma construção significante que faça suplência à impossibilidade da relação sexual, o            

sintoma. Porém, a psicanálise nos adverte de que não existe equivalência lógica entre objeto e               

significante. É diante desse traumático encontro com o real desvelado pela falta que a fantasia               

pode ser abalada e, como é o suporte do desejo, o desejo também será abalado.  

Como vimos, a adolescência é marcada pela desorientação do sujeito em relação ao             

desejo do Outro e pelo desmoronamento fantasmático que implica o sujeito na reconstrução             

da cena do mundo. Neste desmoronamento, o sujeito pode não ter recursos suficientes para              

manejar a distância entre ele e o objeto, sendo muitas vezes obnubilado pela presença destes               

encarnado nos gadgets capitalistas. Se o sujeito não pode se valer da fantasia enquanto              

mediador de sua relação como o objeto a, se vale de uma ilusão, na qual o objeto surge, ele                   

mesmo, não como um semblante, mas como promessa de encontro com o objeto perdido.  

Neste deslocamento, entre o objeto perdido e o objeto-gadget, o adolescente           

delinquente surge como um paradigma deste auto-engano. Na crença no objeto, o sujeito se              

empenha, para além dos contratos civilizatórios, em apoderá-lo. É o que nos aponta por              

exemplo as estatísticas que atestam cada vez mais o aumento dos furtos e roubos, em               

detrimento às taxas cada vez menores de homicídios. Capturar o objeto a qualquer preço, pela               

via dos roubos e furtos, consumir o objeto sem limite, incorporá-lo, pela via das              

toxicomanias, tão presente no contexto das medidas socioeducativas, vender         

compulsivamente o objeto, nas repetidas atuações de tráfico, onde o sujeito alia ao gozo              

autoerótico do Outro. No lugar da fantasia, a ilusão do tráfico, que não sustenta a hiância                
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necessária entre sujeito e objeto, mas colapsa esse encontro reiteradamente, ao tomar o objeto              

como objeto droga, ou como objeto-gadget. Trata-se da ilusão da posse do objeto-gadget em              

detrimento à relação mediada pela fantasia com o objeto causa de desejo. 

O adolescente que lança mão do campo dos atos, adia a “maturação do objeto a”, não                 

tomando-o como um objeto separador, saturando a falta através dos gadgets. 
A maturação que deve operar a partir do encontro sexual não é de forma alguma aquela do eu ou do                    
narcisismo, mas aquela da relação com o próprio objeto. O objeto é, de fato, o que vai servir à                   
separação do sujeito e do Outro. Para Freud, não se trata tanto para o adolescente de se separar do                   
objeto, mas de utilizar um objeto “exterior” para se separar do Outro, o objeto a, objeto que deve ser                   
distinguido da exterioridade “realista” do objeto. A utilização desse objeto passa por um certo luto do                
objeto edípico, como do objeto parcial, ou seja, dos objetos tais como eles existiam anteriormente para                
o sujeito. Na perspectiva freudiana, existe uma exigência social que permite a separação. Na              
perspectiva de Lacan, a sociedade vem em segundo lugar em relação ao efeito dos modos de discurso                 
que servem para regular o gozo. Um dos modos no qual o gozo contemporâneo se distribui é o objeto                   
dito mais-de-gozar. A sociedade vende produtos mais-de-gozar que consomem os adolescentes. Esses            
objetos de consumo vão entrar em concorrência com outros objetos e outras satisfações enodando              
fantasias e usos regressivos do objeto e saturando, por vezes, o local e o uso possível do objeto                  
separador para o sujeito. (La Sagna, 2012, s.p.) 
 
Sem a possibilidade de uma construção sintomática e com a função do desejo             

impossibilitada, o sujeito encontra-se ainda no andar do enunciado, alienado ao desejo do             

Outro, sem defesa frente ao traumático de uma demanda obscura. O que o Outro quer de                

mim? O que o Outro quer? Diante desse percurso, podemos pensar que a relação do               

adolescente com a reincidência infracional, aponta para uma clínica da repetição, marcada            

pela pulsão de morte, onde, através da repetição o adolescente atualizaria um movimento             

pulsional, as vezes encarnado em uma escolha forçada pela infração, que dá tratamento à              

dimensão traumática de suas vivências, na tentativa de organizá- las. 

O ato então surge como uma resposta do sujeito, que quando repetição, atesta a o               

fracasso desta solução, posto que serve mais para o alívio da angústia do que para elaborá-la.                

O ato, tomado aqui como infracional, serve então como uma tentativa de se separar da               

demanda obscura do Outro, uma tentativa de separação, como na passagem ao ato, ou como a                

um endereçamento a um Outro na tentativa de se fazer operar uma significação ao real que                

toma estes sujeitos na puberdade. A reatualização do movimento pulsional, através do ato,             

nos remete a uma relação de um curto-circuito do Outro. Se o ato verdadeiro, como vimos,                

pode ser um acontecimento transformador para um sujeito, a repetição do ato revela o              

fracasso dessa tentativa de enunciação, orientado pelo pelo desejo e de alteridade. Assim, se              

por meio do ato 

o adolescente tenta se proteger do que lhe parece como sendo o pior, uma explosão psíquica — é que a                    
jogada não é o ato, mas antes o próprio sujeito, o sujeito confrontado a um tempo de anulação das                   
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representações e dos ideais. Dito de outra maneira, a confrontação ao real, esse impossível que               
estrutura a realidade, o dentro/fora, o antes/depois, e onde a alteridade poderia ser encarada, não               
funciona mais. (Benhaim, 2011, p.206) 
 

Isso nos dá uma direção de trabalho que aponta para a necessidade de viabilizar a               

passagem das atuações ao sintoma, favorecendo ao adolescente uma nova abertura e            

produções de sentido, então esses cortes passam a ter uma função na economia psíquica, para               

além do puro alívio. Desta feita, o campo dos atos 

impõem, portanto, uma questão preliminar ao tratamento, por constituírem uma situação de urgência             
subjetiva. A urgência demanda do analista um manejo para que o sujeito seja colocado em condições                
de fazer análise e de aceder à regra fundamental. Que fique claro: assegurar que o sujeito tenha                 
condições de respeitar minimamente o dispositivo da associação livre não significa que ele esteja em               
análise, mas é um passo prévio a isso, uma condição de possibilidade do tratamento. (Calazans, 2015) 

 

A operação analítica, segundo Lacan, é aquilo que torna possível que “o trauma se              

implique no sintoma” (Lacan, 1998, p. 853). Esse trabalho só será possível, se nos atentarmos               

para o trabalho manufatural envolvido na construção de um sintoma, disponibilizando a            

escuta e propiciando a fala, onde o sujeito possa articular outros significantes para dizer o que                

lhe assola. Mais que a criação de novos espaços ou a mudança de leis, cabe uma retificação                 

de postura institucional, que flexibilize seus critérios normatizadores para que possa surgir,            

na hiância institucional, os significantes do sujeito. Barros-Brisset (2003) aponta que há uma             

“indústria da criança e do adolescente”, onde há a produção em série de programas, que               

insistem na “mesma ideologia produtora da segregação”. Aponta que é preciso uma            

reconstrução da política pública que leve em conta a realidade das crianças e adolescentes,              

para que haja possibilidades reais de construção de novos projetos de vida, que prescindam              

do agir violento. 

Assim, Barros-Brisset (2003) aponta que se os adolescentes reincidem, as instituições           

também o fazem, uma vez que estas abordam sempre da mesma forma o adolescente e suas                

diversas maneiras de expressar sua dimensão subjetiva diante de um Estado que não é capaz               

de escutá-lo, nem perceber suas condições de vida. Assim, antes de retificar o sujeito, é               

preciso retificar o Outro.  

A reincidência tornava-se, nesses casos, prova incessante do fracasso da estratégia meramente            
normativa: (...) o que reincide são as instituições ao abordarem sempre da mesma forma o adolescente                
em suas diversas formas de expressar sua dimensão subjetiva, num Estado que não lhe oferece recursos                
e não escuta suas condições de vida (...) (Barros-Brisset, 2003, p. 11). 
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Essa pesquisa aponta que, para saber o que faz com estes adolescentes repitam seus              

atos infracionais, cabe a instituição se interessar para além do ato. Escutar o sujeito com               

todos os seus atravessamentos já que muitas vezes, para estes adolescentes, reincidir não se              

refere apenas a repetição de sua prática infracional, mas também a uma insistência reiterada              

em ocupar o mesmo lugar no laço social. 

Cabe aqueles que estão envolvidos com o trabalho com adolescentes nas Medidas            

Socioeducativas fazer vacilar o “para-todos” instituído pela determinação da Lei e recuperar            

na dimensão do ato algo de singular. Se furtar a esta função é ratificar o lugar de anonimato                  

de um desejo muitas vezes dado de saída na sua constituição subjetiva. Trata se portanto de                

singularizar a Medida. Este trabalho é o de aposta no sujeito do inconsciente, bem diferente               

das propostas legislativas citadas no capítulo 1 , onde a aposta é na segregação desse sujeito.                

A segregação se ocupa, portanto, em tratar a angústia do Outro social, diante daquilo que o                

adolescente endereça, muitas vezes com seu ato. Trata-se de fazer operar sobre o ser do               

sujeito adolescente o discurso da segregação que visa a anulação do sujeito do inconsciente. 

François Leguil (1997) aponta a segregação pode ser lida como um, o matema da              

segregação = DM - $, ou seja, o discurso do mestre, substraindo dele o sujeito. A segregação                 

é, portanto uma inevitável conseqüência do apagamento de $ no discurso do inconsciente,             

que é equivalente ao discurso do mestre. Este apagamento é uma forma discursiva perpetuada              

em muitos discursos, na medida em que eles, impregnados de significantes, S1, promovem o              

apagamento subjetivo, mantendo o sujeito eclipsado e irresponsabilizado pelo seu gozo. Em            

nome do imperativo de normatização de um gozo, operado pelos discursos da Ciência e do               

discurso jurídico, opera-se uma segregação do adolescente, à medida que se obscurece o             

sujeito do inconsciente, destituído de um saber sobre si. Não é exatamente isso que              

assistimos de diferentes formas, como resposta ao sujeito que se apresenta no excesso             

pulsional de seus atos repetitivos? Trata-se de posições discursivas que obliteram o sujeito e              

seu excesso pulsional, como forma de evitar o mal-estar endereçado por eles. O sujeito, como               

produto destes discursos, não se apresenta pela via do seu inconsciente e do seu sintoma,               

sendo lançado a um curto-circuito de atuações. Assim, a reincidência em si, torna-se efeito da               

segregação que em seu discurso anula o sujeito do inconsciente. 

Assim, diante este iniciativas que violam sistematicamente os direitos humanos de           

adolescentes, cabe a todos aqueles que possuam transferência de trabalho com a adolescência,             

fazer frente a estas violações através de diversas frentes, que vão desde as questões coletivas               
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pautadas pelos movimentos sociais, até uma escuta clínica singular de cada adolescente            

afetado o estes discursos. 

A psicanálise, quando em interface com o Direito, no cuidado de questões como a da               

reincidência, pode fazer vacilar esse ideal normalizador de sujeito, que exclui socialmente o             

que não responde ao ideal e evitar os processos segregativos acima citados. É somente na               

leitura singular de cada caso é possível traçar as coordenadas que determinaram o ato. Essa               

localização é importante à medida que se pretende, para além de leituras generalistas e              

estereotipadas sobre o ato na adolescência, localizar as coordenadas que o determinam, a fim              

de orientar o trabalho psicanalítico.  

Nossa pesquisa, portanto, se ocupou em um esforço teórico em bordejar o fenômeno             

da reincidência infracional, na tentativa de entender os arranjos e saídas feitas pelo             

adolescente diante da angústia através do ato ou do agir infracional, considerando aqui o              

tanto a repetição enquanto retorno do recalcado, quanto em sua manifestação da pulsão de              

morte. 

Acreditamos que a psicanálise pode dar pistas úteis para campo socioeducativo no            

trabalho com adolescentes que infracionam reiteradamente, já que quando o Outro da Lei             

captura a passagem ao ato ou o acting-out, abre-se a possibilidade de instauração de um               

tempo de compreender, capaz de reconfigurar o circuito repetitivo de atuações que encarnam             

uma recusa ao simbólico. Diante das tentativas de criminalização juvenil cada vez mais             

recrudentes, como vimos no capítulo 1, a promoção deste tempo de compreender, mais que              

um direito político do adolescente é um chamamento ético ao profissional orientado pela             

psicanálise, advertido que o tempo do sujeito não é o tempo cronológico e sim o tempo lógico                 

que está sempre referido ao Outro. É somente a partir da possibilidade de subjetivar seu ato                

que o adolescente pode localizar as determinações de seus desejo, construindo um saber sobre              

si que intercepta o curto-circuito pulsional que o impele a atuar. Trata-se do exercício de               

singularizar a medida socioeducativa para entender a função do ato infracional para aquele             

sujeito, abrindo a possibilidade para que seja possível responder, sem lançar mão das             

atuações, aos seus impasses com a civilização. A repetição adquire então outra conotação:             

não se trata mais de um índice de irrecuperabilidade ou de periculosidade, mas sim de               

possibilidade de trabalho. 

Há que autorizar os sujeitos a respeitarem-se a si mesmos, não somente a pensar como os que têm que                   
padecer a interdição, senão que podem reconhecer-se na civilização. Isso implica não abandoná-los,             
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falar-lhes mais além da proibição, falar a estes jovens que têm essas dificuldades para que possam                
suportar uma lei que proíbe, mas que autoriza também outras coisas. (Laurent, 2008) 
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