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EDITORIAL 
Maria Rita Guimarães

Caro leitor e amigo do Cien Digital,
Este número que agora lhe oferece-

mos, consagra-se a nos levar por trilhas po-
éticas e, às vezes, também tortuosas, ao re-
dor dos significantes convocados pelo tema 
da adolescência: desejo, solidão, laço social. 
São significantes presentes nos títulos do 
XXI Encontro Brasileiro do Campo Freudiano 
- Adolescência, idade do desejo , cujas infor-
mações você encontrará no link: http://www.
encontrobrasileiro2016.org e da V Manhã de 
trabalhos do Cien Brasil, Adolescência, Solidão e Laço _ informações, além do site, aqui mesmo! 
Fazemos-lhe o convite para que se agende já, inscreva-se e esteja conosco em São Paulo em no-
vembro deste ano.

Você decide por onde começar o percurso, mas uma pista é você se deixar guiar pela frase 
de Jacqueline Dheret, nossa entrevistada: A marca da adolescência é o mais fora da norma de 
cada um que emerge e que ainda não tomou a forma de sintoma.

Até encontrá-la, leia Biografia não autorizada de um jovem infrator, escrita por nosso que-
rido consultor Célio Garcia, sempre atento e dedicado aos temas dos jovens, sobretudo naquilo 
que podemos situar como “fora da norma de cada um”. É o ponto essencial do trabalho feito pelo 
CIEN. O texto de Síglia Leão é orientador em relação à ética dessa prática que visa a possibilidade 
de abertura ao desejo do sujeito em questão.

A precipitação das mudanças corporais, tudo aquilo que se desorganiza pela irrupção pul-
sional, evoca o lugar privilegiado que assume o corpo na passagem pela puberdade/adolescência, 
mais além da importância do espelho. Alexandre Stevens considera várias modalidades de Fazer-
-se um corpo na adolescência, valendo-se de Joyce, Rothko e Balzac. Parada obrigatória!

LABOR(a)tórios de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo apresentam as reflexões 
que sustentam o desejo circulante na prática do CIEN. É nesse espaço de entusiasmo rigo-
roso e levando em conta as soluções aliviadoras e/ou mortíferas/adormecedoras, que os 
adolescentes inventam para irem da solidão estrutural ao laço social/sexual, que os trabalhos 
de Ely Silva, Nádia Laguárdia /Claudia Generoso e Margaret Diniz, cada um à sua maneira, 
devem ser lidos em Contribuições. O Cien Brasil compreendeu logo de início que a narrativa 
fílmica sempre flertou com o tempo de travessia do ser falante, no intuito de presentificar o 
sintoma que a adolescência pode incarnar em nosssa sociedade. Cinecien se ocupa de trazer 
para o debate as manifestações sintomáticas manifestas no despertar da sexualidade e quais 
os discursos presentes na abordagem do gozo em foco. XXY é um filme argentino, de 2007. 
Trata-se de Alex, adolescente de 15 anos, que possui os caracteres primários masculinos e 
femininos: a intersexualidade é seu segredo assim como o de sua família. Comentários sobre 
o filme e sobre a Conversação que se seguiu à exibição? Vai lá, na rubrica Cinecien! E tam-
bém se fala de XXY no Ponto de Vista, texto que costura a proposta de pesquisa do Cien em 
andamento no semestre - O que é ser homem? - tecendo os pontos : eleição de sexo, eleição 
de gozo.

Boa leitura!

Alexandre Sequeira
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V Manhã de trabalhos do CIEN Brasil: 
Solidão e Laço na adolescência 
Argumento

Solidão e Laço. Dois termos opos-
tos, antinômicos. Um, negativo; outro, 
salutar. Não, não foi essa visada que le-
vou o CIEN a elegê-los como tema de 
nosso próximo encontro.

Dentre os muitos paradoxos da 
experiência humana que a psicanálise 
ajuda a abordar, esse talvez seja o mais 
crucial para a adolescência: um bom laço 
só é possível quando respeita e sabe aco-
lher a solidão de um jovem. As ideias, 
sensações e experiências corporais que 
parecem radicalmente estranhas ao social são, ao mesmo tempo, a bússola de nossa 
aventura na vida.

Um laço sem solidão equivale ao anonimato na multidão, ao apagamento do bri-
lho e da criatividade juvenis. A solidão sem laço, por outro lado, é a perdição, o desam-
paro, o flerte com o fim da vida.

Esses dois polos da experiência adolescente são certamente bem conhecidos de 
todo aquele que desejou escutar a juventude.

Como escapar deles? Que cruzamentos entre solidão e laço são possíveis para os 
jovens? Como ajudá-los a inventar um bom encontro se sua vida tornou a tarefa espe-
cialmente difícil?

Fundado na psicanálise de orientação lacaniana, mas ao mesmo tempo destinado 
a explorar suas fronteiras, o CIEN se dedica ao trabalho com jovens fora do terreno da 
clínica. É desses ambientes heterodoxos que teremos notícias na Manhã de trabalhos do 
CIEN-Brasil.

Das Conversações realizadas com jovens e com equipes interdisciplinares dedica-
das a trabalhar com eles, chegarão desafios e soluções contemporâneos. Os Laborató-
rios do CIEN foram convocados a partilhar e debater aquilo que têm garimpado sobre os 
seguintes eixos temáticos:

Como as novas tecnologias e as redes sociais impactam a costura entre solidão e laço?
Que usos e desusos das línguas têm sido inventados pelos jovens na tessitura de 

seus laços e na tradução de sua solidão?
Como a adolescência cria e experimenta as novas permissões e exigências desti-

nadas aos corpos?
Esperamos vocês para discutir esses temas, apaixonantes e fundamentais para 

nosso tempo.

Envio dos trabalhos
Aguardamos a experiência dos laboratórios do CIEN até o dia 15 de outubro, para 

o e-mail brasil.cien@gmail.com.

 V Manhã de Trabalhos do CIEN-Brasil: Solidão e Laço na 
Adolescência
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Cada comunicação deverá conter até 6000 caracteres, incluindo espaços e notas, 
na fonte Times New Roman, tamanho 12.

Comissão de coordenação e orientação do CIEN-Brasil: Nohemí Brown (Coord. Ge-
ral), Lucíola Macedo e Rodrigo Lyra

Comissão adjunta: Paola Salinas (Coord.), Mônica Campos, Mônica Hage e Vânia 
Gomes

Comissão da equipe de mídias: Miguel Antunes (Coord.)

Orientações para Inscrição:
Valor: R$ 60,00
Realizar depósito identificado na conta:
Banco Itaú
Ag.: 4540
Conta Corrente: 02333-2
CNPJ: 02.804.439/0001-00 (se precisar)
Enviar ao e-mail brasil.cien@gmail.com:
Comprovante de depósito
Nome Completo
Instituição/Vínculo (professor,estudante, etc.)
Sua inscrição será confirmada por e-mail.
Para dúvidas ou informações: brasil.cien@gmail.com
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Biografia não autorizada de
um jovem infrator.
Célio Garcia

Nasce uma criança.
Parto natural, dores terríveis.
Havia escutado na barriga da mãe 

(eles não vêm, mas escutam) “me inclua 
fora dessa”.

A criança se destinava assim a ser 
um jovem infrator.

Lembrar-se ia da frase aderindo a ela.
Descobrindo o corpo achou o sexo.
As “minas” ficariam para mais tarde
Esgueirando-se ao longo do muro que o separa da escola
Conversando com seus botões, próximo da escola, disse para si mesmo.
“me inclua fora dessa”.
Não tem nada a ver.
Em vez de pai que já se foi, padrinho que permanece como chefe da boca de fumo 

estável, dá segurança e proteção quando a barra é pesada.
Demais, ameaça de morte.
É dura a vida quando se trabalha de aviãozinho.
É dura a vida quando se trabalha de aviãozinho.

Segunda parte
Encontro com o sistema socioeducativo.
Um dia, aviãozinho caiu na malha da policia.
A polícia toda malhadinha, história de 

camuflagem, onde se faz tocaia.
Um programa como o “Fica vivo” arti-

culado de uma maneira sutil com a psicologia 
serve de tocaia.

Varias vezes fui chamado para falar so-
bre o Fica vivo.

Desde a primeira vez estranhei o título 
do programa.

Na mesma época a Bienal de São Paulo 
teve como lema “Como viver juntos”; me perguntei se poderia mudar o nome do progra-
ma; ao invés de “Fica vivo”, “Como viver juntos”.

Tal como queria a curadora Lyzete Lagnado da Bienal de São Paulo.
Um dia passou no Conselho da Casa.
Todos tinham o direito a falar, o jovem infrator também, mas não conseguiu dizer 

nada do que queria. Faltaram as palavras. Havia o costume do instrutor sair para com-
prar sanduiche depois do lanche, antes de dormir.

Também comprava- se fuminho.

Janaína Tschape, Dust Particles, 2010

 ‘Howling for You’ © Renata de Bonis/Reprodução
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O Serviço de segurança era formado por gente boa talvez próximos dos jovens 
infratores.

Recuperar quer dizer através do PIA. O pia é impiedoso. Eles piavam para preen-
cher o PIA.

Jovem Infrator algum pretende mexer com tais coisas.
Arrependimento e culpa.
Havíamos passado da periculosidade da época do Código de Menores, FUNABEM 

e FEBEM para a noção de recuperação por culpa e arrependimento.
Eis-me aqui, antigo Conselheiro da FUNABEM no Rio de Janeiro nos anos sessenta.

Terceira parte
Existe um índio em uma região entre o Peru e o Estado do Acre“isolado” causan-

do preocupação à Funai. Como ele foi parar lá? 
Ninguém sabe...

Desgarrado. Forçado pelas circunstancias 
da natureza? Forçado pela perseguição do bran-
co? Escolha do índio?

Isso revela uma polarização, um antago-
nismo rechaçado entre os índios “pacificados” 
e os isolados, refletindo toda uma perspectiva 
cultural, antropológica e social, contemplada 
por uma concepção de modernidade que não 
admite mais o “selvagem” como parte de sua 
engrenagem. Quanto mais o filme se imanta das 
memórias e dos causos contados pelos persona-
gens, quanto mais se embrenha na densidade 
soturna da floresta e do rio, quanto mais revela 
uma miscelânea de etnias, de feições de povos e 
culturas, mais somos confrontados com uma re-
alidade que nada tem de heróica ou exotizante, 
mas somos confrontados com o lado obscuro e 
selvagem que existe escondido, adormecido em cada um de nós.

Esta nota vou escrever em paralelo com o jovem infrator. Isolado como se fosse o 
mesmo destino do índio.

Minha documentação em se tratando do índio isolado é basicamente constituído 
pelo documentário “Paralelo 10”.

Silvio Darín, autor desse documentário,
Também o jovem infrator parece fazer a mesma escolha do índio, permanecendo 

isolado.
Como pode haver tal estranha escolha?
A FUNAI busca proteção do índio, tal como o ECA e o sistema socioeducativo. Ne-

nhum sistema socioeducativo dá conta de tal escolha, nem a FUNAI. Como bem sabe-
mos, o fracasso é total em se tratando do jovem infrator. O desafio é de monta.

Sheila Hicks Fetera II, 2011 Plumes and cotton
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A Prática de Laboratório do CIEN: uma 
abertura para o desejo de saber.
Siglia Cruz de Sá Leão.

A prática dos laboratórios do CIEN aparece como uma resposta do Campo Freudia-
no às urgências e exigências que o mestre contemporâneo faz recair sobre as crianças e 
os adolescentes. O laboratório é o nome que damos ao espaço, à instância de encontro 
das diferentes disciplinas, cuja experiência torna-se inédita por ser sustentada pelo “não 
saber” – para tanto, apostamos na presença da psicanálise enquanto discurso que pode 
manter o lugar vazio e tirar consequências do desejo de saber.

Esta orientação promove inquietação 
nos profissionais das diversas áreas que se 
aproximam do CIEN, não por acaso. Afinal, 
o que está em questão é o próprio estatu-
to do saber na atualidade, em um tempo 
marcado pelo apelo ao utilitário, à produ-
ção de respostas generalizantes, “válidas 
para todos” e que sejam também tranqüili-
zadoras, rápidas. Saber(es) que vêm sendo 
progressivamente infiltrado(s) pelo discur-
so da avaliação, por práticas tecnológica/
políticas, que têm, dentre outros, o efeito 
de silenciar o impossível de dizer que por 
ali se agita. Respostas prontas; sujeitos ca-

tegorizados.
A aposta é que a interdisciplinaridade, tal como concebida no CIEN pode fazer 

frente a este fenômeno característico de nossa época e favorecer uma práxis que possi-
bilite a emergência de um novo saber, que não o das categorias.

Uma prática da interdisciplinariedade que não é como outra qualquer, como aque-
la presente no cotidiano institucional - a multidisciplinar, ou seja, a reunião de várias 
disciplinas que possam dar conta do que acontece. Enfim, a interdisciplinaridade é uma 
prática distinta que carrega o traço de sua distinção na grafia da palavra inter-disciplina-
ridade[1], grafada com hífen, contrariando a norma gramatical, justamente para fazer 
marcar a abertura, uma abertura no opaco das disciplinas.

Nesta proposta, é o desafio poder sustentar esse hífen operador, esse lugar vazio, 
o que implica, nos diz Laurent, que não se trata de agregar a verdade de uma disciplina a 
outra, nem mesmo a psicanalítica[2]. Nenhum saber a mais, tampouco o da psicanálise 
a fechar a brecha do não saber aberta pelos pontos de impasse que enfrentamos.

No laboratório, este uso particular dos saberes, em uma conversação, promove 
uma “elaboração provocada entre vários”[3], de maneira que cada disciplina possa in-
terrogar-se e ser permanentemente interrogada, pela outra, em seus pressupostos e te-
ses. A aposta é que possa acontecer certo deslocamento do seu saber mestre, um certo 
“desarranjo nas identificações”[4] mais ou menos obscuras de cada um em relação ao 
seu próprio saber. É nesse ponto, muitas vezes, que pode surgir o saber da criança como 
uma bússola.

Paulo Nimer Pjota
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A experiência de um Laboratório
 Nomeado “A Criança e as Ficções Jurí-
dicas”, este laboratório centrou seu campo de 
investigação nos modos de incidência do dis-
curso do Direito sobre a criança, os efeitos e im-
passes daí advindos. O termo “ficções jurídicas” 
designa as medidas de proteção às crianças e 
adolescentes, inspiradas e regidas pela Con-
venção Internacional dos Direitos da Criança e 
que estão organizadas de maneira própria em 
cada país – no caso do Brasil, estão formuladas 
no ECA.
 Este laboratório mobilizou a participação 
de profissionais de alguma maneira atraves-
sados pelo discurso jurídico, em sua atuação 
junto a crianças e adolescentes: psicólogos, 
assistentes sociais, pedagogos, advogados e 
psicanalistas, profissionais estes com atuação 
no Poder Judiciário, Ministério Público, Defen-
soria Publica, em ONGs de defesa dos direitos 
das crianças, em projetos sociais voltados ao 
atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco, programas municipais 
de assistência social, instituições de saúde e de educação. Buscam o CIEN movidos 
por alguma inquietação, ansiosos por alguma resposta às dificuldades que enfrentam 
em sua prática cotidiana, ou interessados no intercâmbio com a Outra disciplina.
 A conversação, que transcorre no interior do laboratório, acontece sobre um 
tema lançado à discussão, um texto-pretexto ou prioritariamente em torno de impasses 
que os profissionais enfrentam em sua prática cotidiana, oriundos não só dos atendi-
mentos as crianças, mas também da aplicação de leis e normativas que se impõem 
e atravessam suas ações, provocando certo desnorteio - o foco principal é, pois, a 
posição do profissional frente às demandas que lhe são colocadas em um dispositivo 
jurídico.

Qual a medida?
 Um adolescente de 14 anos é encami-
nhando à Fundação Casa após brigar na escola 
e no abrigo onde se encontrava. A medida era 
excessiva, desproporcional ao acontecido – a as-
sistente social que acompanhava a família em um 
Projeto Social apresenta tal situação no Laborató-
rio. O adolescente (na época, uma criança) e sua 
família começaram a ser atendidos por estarem 
em situação de rua, na “Cracolândia”. Os pais, 
usuários de drogas. A mãe, presa algumas vezes. 
Ele e os quatro irmãos acabaram abrigados. Após 
algum tempo, as visitas dos pais foram suspensas 
judicialmente, por descumprimento das regras 
do abrigo. O adolescente começou a manifestar 
“problemas de comportamento”, sendo descrito 
pelo coordenador da instituição acolhedora (que 
tentou transferi-lo diversas vezes) como agressivo 
e perigoso; e outras etiquetas passaram a compor 

Trisha Brown , Untitled (Montpelier), 2002 
Charcoal on paper

Arturo Herrera, Jack, 2010 Mixed media on paper
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seu “prontuário”: impulsivo, sedutor, dissimulado, hipercinético, delinquente, abusador. 
A partir da conversação no Laboratório, ficaram evidentes os significantes mestres 
institucionais, o ideal que se sobrepunha à prática de cada profissional, apagando seu 
saber-fazer, impedindo a criatividade no encontro com o outro. Imersos em protocolos 
pré-estabelecidos e em busca do comportamento padrão, é a gravidade suposta das 
ações do adolescente que sobe à cena; ele desaparece – não havia nenhum registro 
de suas falas na instituição. Os únicos dados eram psiquiátricos, apesar de ter sido 
atendido por diferentes profissionais, psicólogos e educadores.
 A assistente social se surpreende com essa sua descoberta durante a con-
versação. Na própria instituição em que ele era tratado (a que ela trabalhava) e que 
tinha como uma das metas defende-lo da segregação a que poderia estar exposto nas 
outras instituições, repetia-se o mesmo, isto é, a segregação. O sujeito obliterado por 
práticas, que ao final, concluiu-se, estavam impregnadas pelo afã de seu controle, o 
controle social.
 Conseqüência da conversação, a profissional vai evidenciando para todos os 
envolvidos no atendimento que ninguém sabia nada do adolescente - estava coberto 
de diagnósticos e pelo barulho dos acontecimentos em que se envolvia. O que se via 
era a medida que extrapolava; e à medida em que extrapolava, fazia-se ver.
 A partir de sua posição única, “descompletada” de sua equipe, a assistente 
social fez-se destinatária, na contingência de um encontro com esse adolescente, 
da enunciação, por ele, de seu lugar de sobra: “os BOs sobram para mim”. Ele que 
sobrou com seus irmãos no abrigo, sem família, sem adoção no desejo do Outro. Par-
tindo de seu campo de saber e lugar institucional, essa profissional lhe propõe então 
ajudá-la a separar as fotos de sua família para montar o álbum de um projeto do qual 
ele participava no abrigo: o “Fazendo História”. Ele topa, se alegra, se recompõe.
 Sustentar esse encontro com o Real insuportável, que não se domestica, bus-
cando um modo, o seu modo de fazer com o obstáculo, foi um dos efeitos para esta 
profissional concernida nesta situação. Assim, a própria orientação inter-disciplinar 
busca dar um sentido a esse real, diverso do universal, para que o trabalho continue.

O tempo, a medida... Qual?
 Em funcionamento desde 2004, esse la-
boratório encontrou, em 2015, seu tempo final. 
Como localizar esse tempo? Qual a medida?
 Mantido o princípio da conversação inter-
-disciplinar, os laboratórios funcionam nos mais 
diversos tempos, estilos, locais. Há laboratórios 
pontuais, há aqueles mais perenes, há conver-
sações feitas somente com os profissionais, há 
aquelas em que participam também as crianças e 
os adolescentes.
 O que mantém o laboratório vivo são os 
impasses – sua coluna vertebral. Sem eles, o la-
boratório deixa de o ser; perde sua função. Se é 
função do laboratório arejar os saberes consolida-
dos das disciplinas, quando os impasses foram se 
aquietando, restava escutar do que se tratava esse silêncio. A escuta levou a dedução 
do encaminhamento a ser dado: diferentes profissionais implicados com suas práticas, 
menos “asfixiados”, o laboratório ainda estava em funcionamento, mas já era o seu 
tempo final. Era o meu momento de concluir e sustentar que não daríamos consistên-
cia ali a outras demandas que levariam, equivocadamente, a fazer consistir uma disci-
plina, a da psicanálise.

Vânia Mignone
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1 O hífen, traço de união, escrito por Lacadée entre o inter e o disciplinar para fazer marcar um pequeno 
espaço que não quer dizer nada, um vazio, uma “ausência vibrante”. (MILLER, J. “Apresentação”. CIEN-
-digital, 2, dezembro, 1997; pp.5)
2 LAURENT, E. Las Vias del CIEN. Cuadernos del CIEN, 1, 1998.
3 Expressão usada por Philippe Lacadée, no Relatório da Secretaria da Associação CIEN, 2007.
4 Laurent, E. “Retomar la definición del proyecto del CIEN y examinar su situación actual”. Revista El 
Nino, 10, 2002.
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Fazer-se um corpo na adolescência
Alexandre Stevens

Escolhi apoiar-me em uma referên-
cia, à qual retornarei, que provém de um 
dos últimos seminários de Lacan, o semi-
nário sobre Joyce, como temos costume 
de falar, ou seja, o Seminário XXIII, O Sin-
thoma[1].

Antes, porém, gostaria de colocar 
de uma maneira mais ampla a pergunta 
sobre o que é “fazer-se um corpo na ado-
lescência”. Assim, se podemos colocar 
essa pergunta é porque há uma dificul-
dade com o corpo e a adolescência.

Naturalmente já temos um corpo antes da adolescência, contudo algo se modifica 
com o aparecimento da puberdade, mas não somente isso. Algo muda, sobretudo, com 
o que Lacan, no seu prefácio à peça de Wedekind, O despertar da primavera, chama de 
“o despertar de seus sonhos.”[2]

Não é a mesma coisa considerar que o corpo deve ser refeito porque há uma mu-
dança biológica nele, ou que se refaz porque estes jovens sujeitos são levados a sonhar 
de outro modo “o despertar de seus sonhos”; o despertar de seus pensamentos é tam-
bém o pensamento do Outro corpo.

É o que faz com que os adolescentes sejam levados a ter de abordar novamente 
essa questão sobre o corpo, em relação à qual eles organizaram, afinal de contas, um 
certo número de elementos, de fantasias, etc. O corpo como o corpo que se tem, aquele 
que se experimenta. Quando digo “que se experimenta”, isso quer dizer que goza. Não é 
apenas o corpo do qual se pode ter uma ideia, é o corpo tal como ele é experimentado. 
O que Lacan chama de gozo, é o que se experimenta.

Sabemos que Lacan nos levou a apreender o corpo como uma imagem. É a primei-
ra forma do corpo no ensino psicanalítico, inclusive em Freud. É o que Lacan vai formular 
como o estádio do espelho. Temos também o corpo como simbólico, ou seja , tal como 
ele é tomado nos significantes da língua na cultura.

No seu curso do ano passado que se intitula “Falar a língua do corpo”, Éric Laurent 
aponta a esse respeito a disjunção do corpo e do vivo. O corpo, uma vez que incorporou 
o significante, ou seja, que entrou na linguagem, torna-se uma superfície onde o caráter 
de vivo ou de morto é secundário.

A sepultura nos mostra isso: em sepulturas - Lacan desenvolve essa questão em 
vários momentos - o corpo não se torna nenhuma carniça, mas pelo contrário, o corpo 
que a linguagem corpsificava, como disse Lacan com um neologismo, ganha um estatuto 
diferente do organismo. Em “Radiofonia” Lacan observa que “a sepultura antiga figura o 
próprio “conjunto”, a partir do qual se articula nossa lógica mais moderna.” O conjunto 
vazio das ossadas é o elemento irredutível pelo qual se ordenam, como elementos ou-
tros, os instrumentos do gozo - colares, copos, armas: mais subelementos para enume-
rar o gozo do que  para fazê-lo reingressar no corpo.”[3]

Sabemos que aqui ele faz referência a mais moderna lógica porque para a lógica 

Clara Ianni
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matemática, todo conjunto, quaisquer 
que sejam os elementos que o constitu-
am, apresenta o conjunto de seus sub-
conjuntos. Se você tem um conjunto com 
dois elementos A e B , os subconjuntos 
são {A}, {B}, {AB} e o conjunto vazio. O 
conjunto vazio é sempre ao final incluído 
em todo conjunto. É a partir desse con-
junto vazio que Lacan vai formular o su-
jeito do inconsciente como tal. Portanto, 
o que ele situa na sepultura é o elemento 
conjunto vazio do sujeito como série de 
ossadas e elementos de gozo que o sujei-
to teve no curso de sua existência. O cor-
po é a série desses instrumentos de gozo.

A propósito, poderíamos nos per-
guntar se hoje, caso ainda se fizesse tais 
sepulturas, com o que seríamos enterra-
dos: Iphone, tábletes...? Estes instrumen-
tos não tomam um sentido particular, 
eles somente podem ser enumerados: pode-se apenas fazer a lista da série de objetos 
de gozo aos quais o sujeito se liga.

Isso dá uma indicação, uma primeira, sobre a questão do corpo na adolescência. 
Penso nos adolescentes, invadidos, às vezes, por tais objetos. Quando digo os adolescen-
tes, somos nós, também: o iPhone, o táblete, etc, nós estamos permanentemente co-
nectados neles. Mas um certo número de adolescentes está extremamente conectado 
e, além disso, frequentemente em várias máquinas ao mesmo tempo. Eu me coloquei 

a questão, aliás, - porque acontece que eu também 
tenho dois adolescentes - eu os vejo também estando 
ao mesmo tempo em frente da televisão, em comuni-
cação com um amigo no iPhone e olhando no táblete 
como terceira coisa.

Então eu me perguntava – eles não estão assim 
o tempo todo, fique tranquilo! – será que eles estão 
ligados demais, ou será que eles conseguem, graças a 
isso, se desligarem? Porque não é a mesma coisa que 
estar simplesmente  vendo a televisão após o trabalho 
por toda a noite. Isso é uma ligação fixa. Não é a mes-
ma coisa que ter sua série de objetos de gozo em que 
se pode passar de um a outro.

Se tomamos o corpo por seus troços de real do 
gozo, não se trata de lhes dar um sentido, trata-se de 
chegar a nomeá-los para os sujeitos adolescentes que 
estão muito agarrados, às vezes, a seus objetos ou a 
jogos, numa espécie de adicção. Ainda temos jovens 
que são extremamente fixados aos jogos de vídeo.
Temos esta patologia, que aparece mais no Japão do 

Marina Rheingantz
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que aqui, do jovem que se mantém comple-
tamente isolado em seu quarto, apenas com 
seus jogos. Nesses casos, o que se pode fa-
zer? Nada além, justamente, de se interes-
sar pelo objeto de gozo e fazer com que ele 
nomeie, desenvolva progressivamente o que 
lhe interessa nele. Para além da solidão que 
ele experimenta, fazer com que palavras se-
jam colocadas, palavras sobre essa série de 
traços de gozo vividos frequentemente com 
grande sentimento de solidão.

O corpo tem uma inclinação a que-
rer gozar e é preciso aceitar ocupá-lo um pouco para poder fazer outra coisa. Escutava 
recentemente estudantes me dizerem como eles estudam. Há um deles que caminha 
quando estuda; outro que tinha parado de fumar e recomeça no momento da prova: 
isso o acalma. O corpo pede para ser acalmado, isto é, para ser ocupado, para que se 
possa, de um outro lado, pensar.

Portanto, “se fazer um corpo”; o que é um corpo? Como se pode aborda-lo?
Lacan destacou várias vezes que um corpo, não o somos, nós o temos. No discurso 

corrente, isso é evidente. Não se diz: “eu sou esse corpo”, se diz: “tenho um corpo”, “eu 
tenho dor em tal lugar”, etc. Fala-se do próprio corpo como de um “ter”. A propósito, 
Jacques-Alain Miller enfatiza que o temos tanto que é necessário se ocupar dele como 
de um objeto.

De fato as mulheres devem, de vez em quando, recompô-lo um pouco cada ma-
nhã, como uma imagem na frente do espelho, maquiando-se etc. Quanto aos homens, 
pelo menos para eles, há sempre um pedaço que faz o que bem entende e do qual eles 
não têm certeza se faz parte deles.

Lacan vai mais longe no Seminário sobre o Sinthoma , onde ele diz isto: “o falasser 
adora seu corpo porque crê que o tem”.[4] O falasser é um neologismo do último Lacan 
para falar , não mais do sujeito do inconsciente, do sujeito da fala que busca o sentido 
daquilo que ele diz, mas para falar do sujeito entanto que ele goza, para falar do corpo 
que goza como tal. Portanto, o falasser é você e eu, nesta dimensão onde o corpo nos 
captura. “O falasser adora seu corpo porque crê que o tem”. Ele crê que o tem, isso quer 
dizer que ele não o tem. Quando encontramos sujeitos que estão em grande dificulda-
de - penso em particular nos esquizofrênicos –compreendemos logo que um corpo não 
se o tem, necessariamente. Isto me evoca meu primeiro encontro em psiquiatria – eu 
fazia estágio naquele hospital havia uma semana - um homem com cerca de vinte anos 
me disse: “você vê lá, debaixo do armário, são meus glóbulos vermelhos”. Eu fiquei um 
pouco surpreso, devo dizer. E aos poucos compreendi a dificuldade que ele tinha para 
juntar um certo número de pedaços. Portanto, o corpo, crê-se que o tem, o que nem 
sempre é seguro.

A propósito, esta manhã, durante um pequeno seminário com os trabalhadores do 
Centro psicanalítico de Consulta e Tratamento (CPCT), um dos participantes apresentava 
o caso de um jovem que se sentia completamente atravessado por vozes estrangeiras 
que falavam mal dele. Mas o conteúdo das vozes contava bem menos do que o fato de 
que seu corpo era sem cessar invadido por alguma coisa estrangeira, ao ponto que ele 
dizia: “meu corpo não pertence completamente a mim, ele é outro”. Compreendemos 

Leonardo Drew, Number 182, 2016
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bem que para esse jovem, seu corpo, ele não acredita que ele o tem, isso não está exa-
tamente assegurado.

“O falasser adora seu corpo porque crê que o tem”[...] A adoração, disse Lacan, “é 
a única relação que o falasser tem com seu corpo.”[4] A adoração, isso quer dizer consa-
grar a ele um culto, é amor, mais precisamente o que se chama de amor próprio, quando 
se trata do amor de seu próprio corpo, do amor do corpo próprio. É a única “consistência 
mental” do falasser, disse Lacan. “Consistência mental” quer dizer que ela não é física. 
Aqui voltamos à questão de que se fazer um corpo na adolescência se não é tanto para 
responder à puberdade , é , ao menos, para responder ao que vem no mental, isto é, fora 
do físico como o “despertar de seus sonhos”. O que é do físico no corpo, sabe- se bem 
que isso, isso não consiste assim tão bem, isso escapa para todo o mundo progressiva-
mente na existência. O que dá “consistência mental” é, com efeito, o amor-próprio do 
corpo, a ideia que se tem de seu corpo próprio e à qual nos seguramos.

Podemos relatar um caso particular de um adolescente que não se segurava nessa 
ideia. Um adolescente para quem isso escapa - o que escapa, não é seu corpo físico, mas 
é seu amor próprio.

É o caso de Joyce, na sequência que ele descreve, no Retrato do artista quando 
jovem[5], no qual ele conta como, retornando da escola discutindo com os colegas sobre 
os grandes poetas ingleses, - eles discutiam sobre os poetas como os jovens hoje fazem 
sobre os cantores. Eles discutem e ao final ele é espancado por seus colegas porque ele 
apoiou Byron, de quem os demais diziam que era herético. Discutem e ele é empurrado 
no alambrado de ferro com arames farpados; em seguida ele é abandonado ali, os ou-
tros vão embora. Ele se levanta e segue o mesmo caminho.

“Enquanto as cenas deste episódio 
cruel passavam com uma rapidez aguda na 
sua memória, perguntava-se porque não 
sentia raiva neste momento por aqueles que 
o tinham atormentado; ele não tinha se es-
quecido de um só detalhe da covardia cruel 
deles, mas suas lembranças não lhe desper-
tavam nenhuma cólera. Todas as descrições 
de amor e de raiva que ele havia encontrado 
nos livros, pareciam-lhe desprovidas de rea-
lidade, mesmo naquela noite enquanto ele 
retornava titubeando, ele havia sentido um 
certo poder que lhe despojava desta cóle-
ra assim subitamente tecida tão facilmente 
como um fruto que larga a sua casca tenra e 
madura “.[5]

O que ele tinha sentido se perder, deslizar dele, não é seu corpo, mas o sentimento 
que ele tinha de seu corpo. Lacan disse: “a psicologia de seu corpo”. É seu amor próprio, é 
essa adoração do corpo. Precisemos com Lacan que não é um momento masoquista, quer 
dizer, não se trata de um gozo ruim. É, antes de tudo, simplesmente, a ausência de laços, de 
afetos que seguram o corpo. Mediante isto, todo o trabalho de substituição que Joyce vai 
fazer fabricando-se um ser de substituição, um nome próprio, consiste em reparar o que ele 
chama “a consciência incriada de [sua] raça”, ou seja , aquilo que vem fundar seu corpo como 
tal, sob a forma de seu trabalho da língua que torce a língua inglesa.

Luiz Zerbini, medusa, 2011
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É uma solução, a solução de Joyce, uma maneira de se fazer um corpo, de se fazer 
um corpo fora do corpo. Fazer-se um corpo num trabalho sobre a língua. Existem ou-
tros exemplos de “se fazer um corpo” fora do corpo. Temos, por exemplo - Éric Laurent 
desenvolve isso - o pintor Rothko que faz um certo número de pinturas que são essen-
cialmente constituídas por tiras de cores. Ele se aferrava muito a que tudo isso tivesse 
bom tamanho, ou seja, o tamanho do corpo. Demasiado grande aquilo não serviria para 
nada, demasiado pequeno seria uma redução da imagem do corpo que não conviria de 
forma nenhuma. Por isso pintava apenas telas do tamanho de um corpo. Além disso, Eric 
Laurent destaca que Rothko se esforçava muito para que suas pinturas fossem apresen-
tadas em um espaço tal como se fossem encontradas no corpo de maneira frontal, muito 
rápido, para não ter espaço. Rothko explica bem que é preciso olhá-las de uma distância 
exata, de 85 cm, ou seja, que é preciso estar um pouco dentro, não se deve fazê-lo do 
exterior, trata-se de estar dentro. Eis um outro tipo de trabalho para se fazer um corpo 
fora do corpo. Um certo número de soluções são desse tipo.

Mas existe uma solução que não é necessariamente mais fácil e que eu tenho a 
fraqueza de considerar melhor. É conseguir adorar um outro corpo. “O falasser adora seu 
corpo” e, seja dito de passagem, essa pequena passagem de Lacan que comento, vocês 
encontram comentários sobre ela de Jacques-Alain Miller em seu curso “Peças soltas”. 
Jacques-Alain Miller nos apresentou uma leitura coerente do último Lacan. Esta adora-
ção que Miller diz do Um corpo – ele escreve “Um” justamente para fazer aparecer como 
isto não é o outro – é evidentemente a raíz do imaginário. Ela nos lembra um pouco o 
estádio do espelho: o sujeito que se apreende como imagem, de início. Essa adoração 
do Um corpo é uma relação primária com o corpo que dá uma consistência imaginária 
ao sujeito, mas a ela se acrescenta o pensamento – o pensamento, isto não é a mesma 
coisa que a imagem – e pelo pensamento chega-se à adoração do outro corpo no en-
contro sexual com o que aquilo tem, então, de aleatório, já que se trata de um encontro. 
Sabemos que um encontro é sempre faltoso, é o que Lacan expressa, dizendo: “a relação 
sexual não existe”. Isto dito, a frase que ele diz: “a única relação que se tem com o pró-
prio corpo é a adoração” quer dizer que, pelo contrário, se não há relação sexual, existe 
uma relação possível com o corpo. Mas a adoração do outro corpo é, portanto, uma 
certa maneira de se fazer um corpo na adolescência. Joyce tinha também uma mulher 
com a qual ele tinha excelentes relações, mas isso nem sempre era, necessariamente, 
suficiente. Para ele, não era.

Contudo, encontrei um excelente exemplo desta vertente “adorar o outro corpo” – 
o que constitui ao mesmo tempo, o corpo do sujeito – num romance de Balzac,[6] O Lírio 
do Vale. O sujeito que conta sua história a uma mulher diz: “Minha vida é dominada por 
um fantasma”. Na verdade, dois fantasmas porque há o de sua mãe que nunca o amou, 
criança deixada, colocada como pensionista na casa de uma governanta, seu irmão era 
o preferido, etc. E, enfim, pela primeira vez, na ausência de seu pai e de seu irmão mais 
velho, ele teve a oportunidade de ir a um baile. Isso acontece na época da Restauração 
e da chegada de Luiz XVIII ao poder. Ele não devia perder este baile porque a família 
devia estar representada ali. Então ele pode ir e ele está encantado com isso mas, ao 
mesmo tempo, ele está um pouco entediado, ele não sabe mais como se comportar. 
Em um momento, cansado na festa, ele se senta ao lado de uma mulher: “Enganada 
por minha aparência insignificante, uma mulher me tomou por uma criança que estava 
quase dormindo, e fica perto de mim. Imediatamente, eu senti um perfume de mulher. 
Meus olhos foram subitamente atingidos por dois brancos ombros arredondados sobre 
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os quais eu queria me enroscar. Eu me levantei palpitante para ver o corpete e fiquei 
completamente fascinado por um colo pudicamente coberto por uma gaze”. Brevemen-
te, há uma linda descrição das curvas, dos globos azuis, etc que eu vou pular. “Tudo me 
fez perder a cabeça. Depois de me assegurar que ninguém me via, eu mergulhava nestas 
costas como uma criança que se joga no seio de sua mãe e eu beijava seus ombros, en-
roscando minha cabeça. Esta mulher solta um grito perfurante que a música impediu de 
escutar, ela se virou, me viu e me disse: “Senhor!” Ah, se ela tivesse dito “meu pequeno 
homem, o que é que você está fazendo?” eu a teria matado, talvez, mas com este “Se-
nhor” lágrimas quentes jorraram de meus olhos.[7]

Essa é a forma como se constitui um corpo. Este “Senhor”, por si só, faz passar 
de repente da infância à idade adulta. É uma 
época em que não há nenhuma certeza de 
que já existia a adolescência. Eu acho en-
cantador este “Senhor”, que vem com uma 
única palavra circunscrever para nós toda a 
questão da adolescência. Como esta mulher 
“petrificada por um olhar animado de uma 
santa cólera” vai se tornar profundamente 
idealizada e será o fantasma que vai dominar 
sua vida. É uma outra coisa que é um pou-
co mais romântica na qual ele poderia talvez 
se aliviar. Verdade é que nesse “Senhor”, ele 
adora seu próprio corpo por ter adorado o 
Outro corpo. Ele se constitui e imediatamen-
te ele se olha: “Ela se foi [...] senti, então, o ri-
dículo de minha posição. Só então, somente 
compreendi que eu estava vestido como um 
macaco de um saboiano, eu senti vergonha de mim”. Ele estava vestido de uma forma 
que não estava mais na moda, nos salões da época. E isto mostra que o desprezo vai com 
a adoração, é o preço da adoração, digamos. E quando é do outro corpo que se trata, o 
que vai de início é a equivocação, porque não se pode nunca deixar de se enganar nesses 
assuntos.

A equivocação que não exclui, aliás, que o desprezo ali retorne. Ele se faz assim um 
corpo a partir de uma palavra que lhe retorna do outro, de quem ele adora o corpo. “Se-
nhor” nos aparece em uma dimensão significante, isto significa, mas é mais além. Quer 
dizer: levando este rapaz para o divã, não temos tanto que lhe pedir para associar sobre 
este “Senhor”. Este “Senhor” é um S1 sozinho que, de um só golpe, marca. Vemos, de 
fato, que ele pode imediatamente dizer: “ela teria dito meu pequeno homem”, porque 
ele teve a ideia de que ela chegou perto dele porque ele tinha ainda um ar de criança. É 
nessa medida em que é mais além do significante que isto vem marcar, como um signi-
ficante que bate ou, se vocês quiserem, como um dizer, um dizer que se dá a ler sobre 
seu corpo, que faz ato.

“Fazer-se um corpo” na adolescência passando pelo outro corpo, é talvez a melhor 
solução. A dificuldade é que se trata evidentemente de se confrontar com o outro, o ou-
tro sexo especialmente. Isto não é o mais simples e vocês sabem que Lacan desenvolve, 
no prefácio de O despertar da primavera, estas duas figuras que Wedekind coloca em 
cena sobre o teatro que são os dois adolescentes, os dois rapazes, Moritz e Melchior. Um 

Adriana Varejão, Plate with Claims
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dos dois escolhe o suicídio pelo temor de se confrontar ao outro sexo e assim Lacan diz: 
“ele ao se excetuar”[8] e, no fundo, ele se perde ao se excetuar. E que o outro, Melchior, 
vai se defrontar com o outro sexo, aliás, com alguns infortúnios, mas é com a condição 
de aceitar, diz Lacan, ser “Um-entre-outros” que ele poderá encontrar um caminho, com 
o homem mascarado que vem lhe dizer como ele deve cuidar de seu corpo.

Certamente, há outras formas de “se fazer um corpo” na adolescência, outras for-
mas que não se separam necessariamente da anterior.

Eu gostaria de fazer uma pequena ressalva sobre a adolescência: é uma constru-
ção, o termo “adolescência”. Nós o observamos bem neste “Senhor” que basta a ele 
sozinho. Então, a adolescência que se prolonga, não iremos encolhe-la, mas vemos que é 
uma construção. Existe um autor americano que se chama Robert Epstein que escreveu 
um grosso livro que se intitula The Case Against Adolescense, que podemos traduzir por 
Contra a adolescência. Ele observou coisas muito certas. Aliás, não há tantos problemas 
com os adolescentes no mundo quanto há nos países mais desenvolvidos que fazem da 
adolescência uma coisa longa e importante, quer dizer, nos Estados Unidos e Europa. E 
mais ainda, diz ele, mais colocamos leis que limitam os direitos e deveres dos adolescen-
tes, mais temos crises de adolescência. Epstein tem uma análise muito clara da coisa. 
Dizemos: “Por que é que limitamos o que um adolescente pode fazer? – Porque ele não 
é ainda totalmente responsável”. E os adultos, eles são verdadeiramente responsáveis? 
Um adolescente não pode dirigir e não pode beber. Nos Estados Unidos, eles não po-
dem beber antes dos 21 anos, é extremamente restrito. Na prática, eles contornam a lei. 
Epstein interroga as atitudes dos adultos: vocês viram o número de pessoas que dirigem 
tendo bebido? Por que os adolescentes fariam pior? Se eles não são responsáveis, é 
porque não lhes dão a responsabilidade. Ele faz também observações absolutamente 
extraordinárias, ele diz, por exemplo: “Por que os adolescentes não podem ir à guerra 
mais cedo? O que seria da França se Joana d’Arc não tivesse podido ir? Existem tam-
bém exemplos formidáveis: por exemplo, algumas cidades nos Estados Unidos querem 
impedir os adolescentes antes dos 20 anos de fumar porque é perigoso e eles não são 
conscientes do perigo. Por outro lado, eles podem se alistar para ir à guerra no Iraque a 
partir dos 18 anos. Lá eles podem ter consciência do perigo. Ele observou um certo nú-
mero de paradoxos que temos em nossas sociedades a respeito desta responsabilidade 
dos adolescentes.

Dito isto, o que é surpreendente, é que ele tem a ideia de que seria necessário 
controlar as capacidades de cada um e o ve-
mos vir com testes para todos, incluindo os 
adultos. Vamos ver quem pode fumar, quem 
pode ir à guerra, quem pode dirigir. Vamos 
medir tudo... Por outra parte, quando fala-
mos sobre adolescência o de que falamos é 
do que não podemos medir, é o que não é 
mensurável. E esta dimensão, a do gozo, lhe 
escapa.

Por exemplo, outra maneira de abordar 
o corpo: o esporte que tem evidentemente 
toda a importância na adolescência. Um cer-
to número adora o esporte. Há muitas coisas 
no esporte que são colocadas em jogo. Marie-Hélène Brousse fez um trabalho[9] sobre 
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isso, que é extremamente interessante, há alguns anos, mostrando o lado do gozo fálico 
do esporte em relação com a pulsão de morte. Gozo fálico porque se trata de ser o me-
lhor, mais forte que o outro, é a vertente competitiva que flerta sempre com a pulsão de 
morte.

Ela chegou mesmo a dar um exemplo formidável, quando veio fazer uma conferên-
cia sobre este tema na Bélgica: ela tinha supervisionado uma equipe na qual havia um 
jovem esportista de quem haviam tirado um órgão. Este jovem homem retornou alguns 
meses mais tarde e ele é então melhor que os outros. Um outro aluno vem se encontrar 
com ela, lhe dizendo: “Você não acha que eu faria bem sendo operado também?”. Ve-
mos aí a pulsão de morte aparecer sem máscara.

Existe um outro aspecto do esporte. Em uma Jornada da ACF Bélgica sobre o es-
porte, Katty Langelez evocou a vertente “gozo místico” do esporte, gozo feminino, uma 
vez que Lacan associa gozo místico e gozo feminino. Um outro gozo, então. Ela se apoiou 
sobre uma obra de Philippe Mengue. Há um bom exemplo disto em Imensidão Azul. 
Neste filme, dois homens fazem mergulho livre. Um está totalmente na competição: ele 
quer ser aquele que desce mais baixo e, em seguida, ele morre por tentar superar o ou-
tro que desceu um pouco mais. O outro não está na competição de forma alguma, mas 
adora descer porque encontra nisso um gozo singular que não tem absolutamente nada 
a ver com a competição. Ele não procura ser mais forte que o outro. Somente, de fato, 
ele desce mais facilmente, mais longe, e ele é tomado pelo gozo de participar do mundo 
das profundidades, até o ponto de também permanecer nele. É um gozo absolutamente 
distinto do gozo fálico, competitivo. Aí o corpo é tomado numa espécie de “infinitude”. 
Vocês têm evidentemente numerosos exemplos de práticas em que os sujeitos podem 
jogar intensamente com a pulsão de morte, notadamente no wing suit, estas pessoas 
que fazem pára-quedismo sem pára-quedas, com combinações em forma de asa e quase 
tocam nas montanhas. Muitos praticantes morreram. Mas jogar com o limite tem tam-
bém a dimensão de “se fazer um corpo”.

Para concluir com uma questão muito atual, pensei numa outra face desta questão 
no malestar de um certo número de adolescentes que se expressam sob uma forma ex-
tremamente particular e violenta, no que chamamos de terrorismo jihadista. Muitos são 
adolescentes, não todos. Eu não tenho a ideia de que haja uma figura clínica que seria 
o modelo do jihadista. Sabemos, ao contrário, como é  a cada vez, muito diferente para 
cada um. Mas eu li no Le Monde um artigo sobre uma série de jovens francesas adoles-
centes, de 14 a 19 anos, que se radicalizaram. Podemos falar do “narcisismo triunfante 
do terrorista” como evoca Jacques-Alain Miller. Mas outra coisa me tocou nesta radica-
lização. Elas se radicalizaram pela internet, em contato com um “recrutador” na Síria e 
elas mesmas em seguida se colocam em contato e conversam entre si. Essas adolescen-
tes vêm de famílias que não são absolutamente religiosas. Uma entre elas se converteu, 
as outras vêm de famílias muçulmanas, pouco ou não praticantes, e nada em seus meios 
as incentiva nisso. Há uma pequena dimensão “revolta”, em uma entre elas ao menos, 
que quer partir porque seu pai recusou que ela use um véu, quer dizer que sua família 
não era muito religiosa. E o que eu achei interessante é como elas podem dizer que elas 
encontram aí o software mágico, o « Um » que decide tudo, pelo qual tudo é regrado. 
Ou seja: como nos vestimos, como comemos, a vida cotidiana e em qual caso podemos 
ter relações sexuais. No fundo, há aí um sentido perfeito.

Contudo, isso não quer dizer que nada transborde porque elas têm entre elas, ao 
mesmo tempo, discussões totalmente adolescentes. Por exemplo - apenas retiro três fra-
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ses - uma dentre essas diz: “Há aqueles que 
querem fazer tudo, como a cantora Rihanna, 
e eu quero fazer tudo como Mehah”. É sinis-
tro e, ao mesmo tempo, é uma fala muito au-
têntica de adolescente ao nível identificató-
rio, ao nível de procurar suas identificações. 
Ela diz isso à polícia, isso tem um lado provo-
cador. Mas existem conversas que são formi-
dáveis, por exemplo: “Você viu aquele?” Elas 
falam sobre “irmãos”, isto é, recrutadores. 
“Você viu aquele, seus sapatos? - São formi-
dáveis, são da marca tal”. Uma outra diz: “E 
você viu,ele era bonito demais com seu fuzil”, 
etc. É bastante espantoso porque, quando le-
mos isso, estamos ao mesmo tempo em um 
outro mundo e estamos totalmente no modo 
de uma conversa entre adolescentes. É isso 
que surpreende: não é descolado, é apenas 
um pouquinho descolado - e que muda tudo, 
claro, com um atalho surpreendente sobre a 
forma de se fazer um corpo.

Assim, uma dentre elas, com idade de 14 anos, desenvolve brevemente, em qua-
tro frases, seu projeto de vida: “Agora eu estou casada, moro na Turquia com meu mari-
do e, mais tarde, com mamãe [porque ela escreve para a mãe dela]. Vamos criar nosso 
filho que irá nascer no Iraque, nada mais bonito, e ele será uma criança crente e, um dia, 
você vai atender um telefonema dizendo que eu morri, é isso”. Acho isso surpreendente 
porque conheço adolescentes que respondem à pergunta: “O que você quer fazer na 
vida?”, dizendo, às vezes. com dificuldade: “Encontrar um rapaz muito simpático, casar, 
ter filhos”, ou é dito outras vezes, de forma muito caricatural - penso aqui no Courtil - 
adolescentes que têm poucos referenciais na vida, mas que se colocam como referen-
cial: um marido, filhos ou até um filho, um marido - não é sempre no mesmo sentido.

Mas, no caso anterior, não é mais a adolescência que se restringe a uma única 
palavra, “Senhor”, mas é na adolescência que se fixa todo um projeto de vida, em três 
palavras: casamento, filhos, falecimento. É bastante surpreendente como forma de se 
fazer um corpo mas, apesar disso, é uma maneira de faze-lo para si. Evidentemente, 
acho que não temos oportunidade de intervir porque elas não vêm falar sobre isso. Isso 
certamente virá, mas trata-se, aqui, de uma discussão entre adolescentes.

A Alexandre Stevens os sinceros agradecimentos de Cien Digital pela amabilidade 
em permitir a publicação do presente trabalho.

Tradução: Ana Martha Maia e Maria Rita Guimarães

Revisão: Cristina Drummond

Notas:
1 LACAN,J. (1975-1976) O Seminário, livro 23, O Sinthoma, J.Zahar Editor, RJ, 2007.
2 _________. Prefácio a O despertar da primavera. Outros Escritos, RJ, .Zahar Ed., 2003, p. 557-559.
3 LACAN, J. Radiofonia, Outros Escritos, RJ, .Zahar Ed., 2003, p.407.
4 LACAN,J. (1975-1976) O Seminário, livro 23, O Sinthoma, J.Zahar Editor, RJ, 2007., p.64.

Martin Kippenberger, James Dean 1989
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5 JOYCE James, Portrait de l’artiste en jeune homme, Paris, Gallimard, 1992
6 Tomo a ideia de Philippe Lacadée que o evoca em um dos seus livros.
7 BALZAC H., Le lys dans la vallée,
8 LACAN-J., Prefácio a O despertar da primavera. Outros Escritos, RJ, .Zahar Ed., 2003, p. 558
9 BROUSSE, Marie-Hélène, L’activité sportive à la lumière de la psychanalyse, Coll. Sport, psychanalyse et science, 
Paris, PUF, 1997
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ENTREvista: Jacqueline Dheret
Cien Digital : O que você encontra de 
essencial como marca da adolescência 
em sua prática no CIEN?
Jacqueline Dheret: Na adolescência, a 
experiência do mais singular é o que 
está mais em evidência e o mais íntimo, 
o mais fora da norma se manifesta en-
tão, as vezes ruidosamente. Procuro, 
nas conversações que temos no Cien, 
acentuar, tornar legível, este ponto: é 
preciso que o adolescente possa se 
subtrair de uma compreensão anterior. 
Ser interpretado pelo Outro deprime, 
convoca mais à inércia do que à revolta.
 Restam nesse caso, os gozos 
imediatos que adormecem. A marca da 
adolescência é o mais fora da norma de 
cada um que emerge e que ainda não 
tomou a forma de sintoma.
Cien Digital : Há no Brasil um movimen-
to pela diminuição da maioridade penal, 
de 18 anos para os 16 anos. Em sua 
opinião o que está em jogo nessa idéia?
Jacqueline Dheret: Lembro-me da re-
volução na opinião pública, em julho 
de 1974, quando o presidente Giscard d’Estaing reduziu a idade da maioridade civil e 
legal para 18 anos. Uma reivindicação legítima das gerações jovens, recusada pelos 
mais tradicionalistas. Na época, eu trabalhava na “Aide sociale à l’enfance” - Assis-
tência social à infância -, organismo público que atendia aqueles que não têm família. 
Idealisticamente era a favor! Mas via os efeitos que esta medida iria provocar, iríamos 
dizer aos jovens que eram atendidos: agora se virem! Vocês são maiores. Hoje, eles 
assinam contratos de trabalho por um ano, o que na situação social atual prolonga a 
dependência desses jovens em relação à família, inclusive para aqueles que ainda 
estudam, nos contentamos em dizer: “Na maioridade, cada um tem que se virar!”
Cien Digital : Falamos de uma solidão moderna como uma situação onde o sujeito se 
encontra sem ideal, sem o Outro. Isso coloca em jogo uma nova solidão, um gozo soli-
tário. Quais são as chances do adolescente, nos dias hoje, fazer laços?
Jacqueline Dheret: A solidão sempre houve e ela é de estrutura. A tentação dos ideais 
é ao contrário, muito presente nos adolescentes que podem ter o sonho de encon-
trar uma estabilidade em uma nomeação ou, sou isso, aquilo, etc. Na Idade Média, 
na tradição do Ocidente, casava-se depressa a jovem adolescente... Davam-lhe um 
Outro, consistente! Na época da inexistência do Outro, percebemos melhor que, ao 
procurar o que lhe corresponde, o adolescente se perde. Como fazer com o seu corpo, 
com o do outro? Nenhum Outro pode responder e preocupo-me principalmente com 
os movimentos que visam reconstituir Outros consistentes, na época do sem o Outro 
lacaniano. Os adolescentes têm muitos recursos para inventar laços e não lhes faltam 
contingências para criá-los. Saibamos ficar atentos a isso!
Cien Digital : O que a prática do CIEN lhe ensina como psicanalista?
Jacqueline Dheret: Na França, os clínicos que se referiam a Freud nos anos 70 es-
timavam que essa idade da vida não era um momento favorável para encontrar um 

Doug Aitken, MORE, 2013
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analista. Era a época de uma certa ortodoxia que Lacan soube abalar. A relação com 
o real está no cerne do encontro do psicanalista com o adolescente: se pensamos em 
“crise” e particularmente, “crise de autoridade”, se tomamos as coisas a partir da idéia 
ericksoniana do desenvolvimento, ignoramos o sujeito implicado nesse momento de 
“delicada transição”. Sempre gostei de 
atender adolescentes e minha experiên-
cia no Cien, escutar os profissionais que 
também trabalham com eles, - profes-
sores, médicos, educadores, juízes de 
menores, etc... -, ajudou-me muito a mo-
dificar minha maneira de fazer no meu 
consultório. É a oportunidade que conta! 
Muitas vezes quando alguém me fala de 
um adolescente que preocupa seus pais 
e os que convivem com ele, me dispo-
nho a atendê-lo. E quase sempre fun-
ciona, às vezes por muitos anos... Não 
ousaria fazê-lo antes de ter aprendido 
com o Cien! Tento fazer com que meus 
encontros com um jovem possam fazer 
contenção ao vazio que o atrai ou ao 
agir que se apresenta com frequência 
como uma solução. O ato permite alojar 
o que do pulsional não consegue se ar-
ticular ao inconsciente estruturado como 
linguagem.
Freud dizia que “a libido se fixa no mé-
dico” e não é evidente, na adolescência, 
que esse ponto de real faça signo do sujeito que sabe.
Aprendo muito nas conversações interdisciplinares que mantemos no Cien, sobre o 
que os adultos podem fazer para que os fenômenos de gozo encontrem um modo de 
se enodarem ao simbólico e passíveis de serem vividos.
Cien Digital : Segundo J.A.-Miller em seu texto “Em direção à adolescência”, os jovens 
tem aderido à causas triunfantes, em que há uma aliança entre a identificação e a pul-
são agressiva. Porque os jovens procuram uma saída por esse tipo de laço?
Jacqueline Dheret: É uma maneira muito exata de dizer as coisas. A adolescência é 
passional, e o eu, na adolescência, se desfaz. Daí, talvez a proposta de J.-A. Miller de 
falar da adolescência como momento de construção. Tínhamos ao contrário uma ten-
dência em falar de desconstrução! É um ponto clínico essencial que pode ser esclare-
cido pelo texto de Lacan: A agressividade em psicanálise. Freud já tinha a ideia de que 
o Eu é uma organização passional.
Cien Digital : Nesse mesmo artigo, Miller diz que a única maneira de acabar com esse 
tipo de discurso do Estado Islâmico é vencê-lo. Como você entende essa orientação?
Jacqueline Dheret: Sobre esse último ponto, é preciso distinguir o propósito do discur-
so daqueles que invocam o Estado Islâmico, dos jovens que podem ficar tentados a se 
juntarem a eles. Encontramos alguns deles. Os primeiros se apresentam como guer-
reiros, mas estão a serviço de uma organização criminosa. São bárbaros que devem 
ser combatidos. Eles se embriagam com a identidade de mártir que eles propõem aos 
outros. E é claro, eles encontram alguns deles: os mais jovens, os mais frágeis podem 
ser atraídos por esses convites para se tornarem heróis.

Tradução: Márcia Bandeira

Ana Maria Pacheco, Terra ignota 1994
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As vantagens de ser invisível
Margarete P. Miranda e Teresa Mendonça 
Laboratório Trocando em Miúdos

Trata-se de um texto originado de uma 
Conversação com jovens, no CINE- CIEN Mi-
nas, em 23 de março de 2016. Essa experiên-
cia possibilitou o levantamento de três pon-
tos, a partir dos quais o filme “As vantagens de 
ser invisível”, recoloca em cena o despertar da 
adolescência.

O nojo e o furo no sexual
Ai! Que nojo! Expressão extraída do ins-

tante em que a jovem T, de 17 anos, assistia ao 
filme e se deixa tomar pela cena do beijo en-
tre dois rapazes. Por tratar-se de uma adoles-
cente do século XXI, em que a diferença sexual 
tem sido questionada pelos jovens, interroga-
mos o estatuto de tal inflexão.

 No início do século passado, Freud 
(1905- 1989) traz o conceito de “asco”, sinoní-
mia do nojo, como um dos agentes regulado-
res do “recalque”, assim como a “vergonha” 
e a “moral”, ressituados definitivamente, na 
puberdade.

Sobre a sexualidade dos adolescentes, Lacan (1974-2003) alude ao “pudor”, vocá-
bulo próximo à “vergonha”, como elemento que priva o sexual. Faz menção ao véu que 
encobre: “Que o véu levantado não mostre nada” (p.558). Em sua passagem ao público, 
a sexualidade se exibe como gozo proibido, portanto. Consenza (2016), referindo-se a 
Lacan, destaca que é nessa tensão entre o “tempo do véu” (existe relação sexual) e o 
“tempo do trauma” (não existe relação sexual), que os adolescentes vivenciam a expe-
riência da sexualidade.

 Perguntamos: O nojo de T, acionado pela cena do filme, faria ligação a que, por 
trás do véu, há A Mulher que não existe?

A Conversação dos jovens e o estranho da sexualidade
Quando interrogada em sua reação de nojo, na Conversação, T desdobra os dize-

res: O que mais me tocou foi o beijo entre os dois: Achei estranho... Sua fala nos remete 
ao “estranho” e “familiar” freudiano, quando o sujeito se defronta com a própria ima-
gem.

Sobre o objeto olhar e a função escópica, Lacan (1964-1996) diz que o sujeito dian-
te do quadro é um expectador que depõe algo de si na tela. É a própria mancha no qua-
dro sobre a cena que inclui o sujeito.

Interrogamos: Aquela imagem cinematográfica despertou em T o “estranho” da 
não relação sexual?

Nadia Taquary
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 Na Conversação, a adolescente insiste em um ponto: Mas, eu não tenho precon-
ceito! Destacamos, então, que algo merecia ser pensado: Por que a reação e expressão 
de nojo se não havia preconceitos? A voz do Outro poderia estar sendo interpretada 
como exigência tirânica, como alude Miller (2015). Fez-se silêncio por instantes.

O que é adolescência e te-
ria esta, um fim?

Em tempo de concluir, W disse: 
Adolescência é o tempo de errar e apren-
der com os erros. Aí a gente vira adulto, 
ganha responsabilidade. T retrucou: Pen-
so que a adolescência pode não ter fim, 
porque a gente erra e aprende a vida in-
teira, surpreendendo-nos.

No filme “As vantagens de ser invi-
sível”, Stephen Chbosky privilegia a cena 
da travessia de um túnel pelos adoles-

centes. Freud (1905-1989) faz referência ao túnel perfurado em ambas as extremidades, 
na puberdade, admitindo, porém, que alguns ficam retidos em fase libidinal anterior. Da-
niel Roy (2016), aponta o caráter contraditório da metamorfose freudiana da puberdade 
que, devido a lógica das pulsões parciais, está “semeada de emboscadas”. Diz, então, 
que “não há verdadeiramente saída possível do túnel” (p.1). Neste sentido, podemos 
dizer que a adolescência não tem fim?

Prevalece, na adolescência, um inacabamento do sujeito em que “a possibilidade 
de escolha é preservada mais do que tudo” , diz La Sagna” (2016, p.2). Miller (2015) usa 
o termo “procrastinação” para distinguir um adiamento próprio ao sujeito adolescente, 
especialmente na contemporaneidade, diante das várias opões de escolha.

Aqueles jovens, quando interrogados sobre as possíveis saídas da adolescência, 
esboçaram alguns sintomas: Para fazer parte do grupo, alguns fumam maconha. Eu não! 
Diz S. Para T, a gravidez na adolescência é uma forma de ganhar responsabilidade e virar 
adulto.

Ao final, diante do vazio do não saber dos analisantes esclarecidos do CIEN, T in-
terpela a participante: E para você, o que é adolescência?

A construção desse texto demonstra que levamos a sério sua indagação.

Notas:
CONSENZA, D. A iniciação na adolescência: entre mito e estrutura
http://www.institutopsicanalise-mg.com.br/ciendigital/n19/hifen.html março, 2016
FREUD, S.(1905-1989) Os três ensaios sobre a sexualidade. Obras Completas, ESB, v.VII. RJ: Imago
LACAN, J. (1964-1996) O Seminário, livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da Psicanálise, RJ: Jorge Zahar
_________ (1974-2003) Prefácio a O despertar da primavera. Outros escritos. RJ: Jorge Zahar
LA SAGNA, P. A adolescência prolongada, ontem, hoje e amanhã. Almanaque 16
http://almanaquepsicanalise.com.br/almanaque-no-16/ Março, 2016
MILLER, J. A. Em direção à Adolescência. Minas com Lacan. EBP/MG- PSIM/MG.br 
http://minascomlacan.com.br/blog/author/jacques-alain-miller/ Fev, 2015
Roy. D-Metamorfose. MinascomLacan.EBP/MG-PSIM/MG. 
http://minascomlacan.com.br/blog/qqpega-03-metamorfose-daniel-roy/ Abril, 2016

Daniela Busarello
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A conversação é uma ferramenta de 
trabalho do Cien
Vânia Brito Gomes

Os laboratórios do Cien-Rio colocaram 
uma questão que foi trabalhada em dois en-
contros esse ano: Quais as diferenças e apro-
ximações entre uma supervisão clínico-ins-
titucional e o dispositivo da conversação? A 
prática de alguns laboratórios se dá em ins-
tituições que demandam uma supervisão clí-
nica, supervisão de um projeto etc. Como se 
introduz nessas práticas a conversação?

Nessa visada, a primeira diferença 
apontada foi a função de cada uma delas. A 
supervisão clínico-institucional visa dar uma 
orientação para um caso, uma construção que 
orienta a clínica ou a condução de um projeto institucional. Na experiência da conver-
sação diz Lacadée[1], não há uma preocupação terapêutica, mas trata-se de abrir pos-
sibilidades para que um saber inédito possa ser dito por aquele que se aventura nessa 
aposta. Lacadée[1] precisa que o que se recolhe das conversações são vinhetas práticas.

A diferença de “papéis” do psicanalista em cada uma delas também foi marcada. 
Na supervisão, ao analista é suposto um saber e, dessa forma, sustenta a hiância própria 
do inconsciente para convocar cada sujeito no processo singular de construção.

Na conversação o analista encarna o que chamamos de um vazio, um não-saber 
que possibilita que cada profissional das diferentes disciplinas possa colocar em seus 
termos o que está em jogo no impasse que se apresenta. Há uma aposta de que nos 
diferentes discursos há brechas e de que, nesses intervalos, pode-se produzir algo novo.

O Laboratório Pipa avoada[2] trouxe um fragmento de uma supervisão clínico-ins-
titucional em uma “Casa Viva”, uma casa que abriga meninas adolescentes, para pensar-
mos:

A queixa trazida pelos educadores e técnicos é de que as meninas não conseguem 
seguir as “regras da casa” e são frequentes as brigas e quebra-quebras. Um dos profis-
sionais dá exemplo de uma menina que quer usar o celular para jogar, fora do horário 
permitido. A supervisora interroga se o uso que a menina quer fazer, jogar, está incluído 
nas regras, e concluem que isso não estava escrito.

Essa abertura, “não está escrito na regra”, é o ponto a partir do qual seria preciso 
inventar. A supervisora chama a adolescente para falar. A menina diz que quer jogar no 
celular para ficar sozinha, está se sentindo mal com suas “regras”. Esse significante traz 
um mal estar no corpo, as regras menstruais, o que em uma casa de meninas nunca ha-
via sido discutido.

A partir da inclusão desse algo novo, propõe-se uma conversação com as meninas 
para dar lugar a esse mal-estar no corpo feminino. “Regras” parece ser o significante 
que conecta mas também o que separa o trabalho da equipe e das meninas. Os desdo-
bramentos da conversação com as meninas são interessantes pois passam a incluir uma 

Christian Rosa, This is the Next One, 2013
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regulação própria, “respeitar a tensão da 
outra”.

Essa intervenção, dar lugar à fala 
da adolescente, no a posteriori indica um 
ato, pois produz efeitos na equipe tam-
bém. É tomado como uma surpresa, e in-
terroga de outra forma o imperativo uni-
versal “as regras tem que ser cumpridas”. 
A palavra circula e os deslocamentos pos-
sibilitam um novo trabalho, aparecendo 
os limites e como cada um flexibiliza suas 
próprias regras.

Miller[3] indica que em uma con-
versação não se trata de produzir uma 
“enunciação coletiva”, mas uma “associa-
ção livre coletiva”. Nessa vinheta vimos 
que houve uma operação para dar lugar 
a esse funcionamento.

Reconhecemos aí uma virada, e nos 
perguntamos se esse segundo momento da reunião de equipe já não seria uma conver-
sação. Essa foi uma surpresa para os participantes do Cien também. Localizar como em 
uma supervisão algo opera e insere a conversação como uma ferramenta de trabalho.

Mais do que traçar diferenças, levar adiante essa interrogação nos fez avançar na 
aposta da conversação, abrindo um campo de possibilidades de laço com outros discur-
sos, não sem, é claro, como o Cien ensina, a solidão de cada um deles.

Notas:
1 Lacadée, P. A vinheta prática tal como ela se elabora no laboratório do Cien. In Hífen, Cien digital 2. Dezembro 2007
2 “Pipa avoada” é um laboratório do Cien-Rio que discute questões ligadas a adolescentes, drogas e rua.
3 Miller, J.A. [et al]. La pareja e el amor: conversaciones clinicas com Jacques Alain Miller em Barcelona. Buenos Aires: 
Paidós, 2005.

Harding Meyer, o.T., 2016
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O social, a política da psicanálise
e o trabalho do Cien [1]
Cláudia R. Reis [2]

A experiência em dois laboratórios do 
Cien – a primeira[3] que aconteceu nos pri-
mórdios da fundação do CIEN no Brasil e a 
segunda, no laboratório aFinarte, em funcio-
namento em Ribeirão Preto, desde março de 
2013 - me possibilitou vivenciar os efeitos da 
prática da conversação nos laboratórios e nas 
instituições. O desejo de pesquisar o percurso 
do Cien tomou forma no cartel “Garoupa de 
Olhos Abertos ou o Real na Instituição”, desta-

cando nesta pesquisa, a inserção da psicanálise no “social”. Por ocasião do XIX Encontro 
Brasileiro, a presidente do Campo Freudiano, Judith Miller, fala das mulheres, da política 
do Cien e do Passe, cito: “penso que o Cien é uma das maneiras de inventar uma moda-
lidade que valoriza o trabalho que eu chamei de modo genérico, social e pode permitir 
que cada um se dê conta que a impotência pode ser superada a partir do momento que 
alguém se interessa verdadeiramente por cada caso”[4]. Anuncia ainda sua alegria por, 
durante a Jornada do Cien[5], estar prevista uma intervenção de uma Analista da Escola, 
visando tratar o modo como o Cien contribuiu para sua formação e como o articulou à 
função de A. E.

A inserção da psicanálise no social comparece como uma antiga questão, acom-
panhando-me desde os anos iniciais de formação, quando ouvia: “ou se trabalha com 
psicanálise ou em instituições”. Ainda sem ter encontrado a orientação lacaniana, ob-
servava os especialistas das diferentes disciplinas tentando dar conta dos impasses que 
emergiam nas instituições, bem como, na maioria das vezes, o fracasso daí advindo.

Com a constituição do cartel, surgiu a possibilidade de recolher, nos primeiros tex-
tos de orientação do CIEN, pontos significativos à questão que me propus pesquisar. La-
cadée afirma, no momento de fundação do CIEN, em 1996, que a relação da psicanálise 
com a interdisciplinaridade precisava ser revista e faz uma convocação para reconquis-
tarmos esse conceito, movê-lo de lugar. Toma por base o que anunciava Lacan sobre os 
caminhos do discurso do mestre que, apoiado pelo discurso universitário, conduzia os 
avanços da ciência, mas também, contribuía para a segregação. Lacadée ilumina as ba-
ses do conceito de disciplina, fazendo um traçado interessante das modificações sofridas 
por ele ao longo do tempo. O autor parte da designação que o conceito tinha no século 
XII: um chicote usado para flagelar-se, dando acesso à auto-crítica; passa pelo sentido de 
instrução e direção moral; torna-se arte, estudo; é também regra de condução e, final-
mente, inclui a disciplina que o sujeito se impõe a partir dos significantes que articula à 
sua existência e o representa para o Outro. Por esta via, o sujeito tenta dar um suporte 
ao seu ser e se produz um efeito de significação em resposta ao real em jogo na sua 
existência. Aqui a ciência desempenha um importante papel de tentativa de produzir 
suplência às modalidades de respostas e o homem encontra-se fragmentado entre as 
diferentes disciplinas. A idéia do CIEN é que as disciplinas de orientariam de algo novo, 

Tatiana Stropp
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se por trás desta realidade complexa de 
produção de respostas cada vez mais es-
pecializadas, se colocasse a céu aberto 
o real em jogo, pela via de uma questão 
para o sujeito. Segundo Judith Miller, as 
disciplinas, ao tentarem dar conta das 
questões que emergem no real, acabam 
por contorná-lo.

Alexandre Stevens faz uma inter-
venção, onde destaca que não cabe in-
ventar novas instituições mas inventar 
lugares para receber o real impossível de 
suportar. Segundo ele, o sujeito precisa 
da análise para encontrar a direção que 
convém ao seu sofrimento e questiona 
se as instituições e os profissionais vincu-
lados aos diferentes discursos não preci-
sariam do espaço que o Cien proporciona 
para acolhimento dos impasses.

Assim, o Cien se ocupa dos efeitos 
de irrupção do real e o discurso analíti-
co deve fazer-se parceiro, oferecendo a 
possibilidade de praticar “a associação 
livre no coletivo”[6], conforme se refere Miller à pratica da conversação. Esta permite 
que não se fique preso ao discurso universitário possibilitando às pessoas reconhecerem 
algo diferente. É importante acolher os impasses para que novas saídas sobressaiam.

Enquanto as especialidades tentam fazer de maneira que a instituição funcione 
como ideal, o dispositivo do Cien se coloca como um simples motor de ação. Laurent 
fala da importância de se ofertar um lugar ao qual possam se dirigir[7]. Observamos nos 
laboratórios a redução da consistência do discurso do mestre contemporâneo, a desa-
marração do saber totalizador e, assim, a permissão da existência de um intervalo para 
a invenção.

O aFinarte se constitui num espaço onde profissionais de diferentes instituições 
levam seus impasses para as conversações inter-disciplinares. Recentemente, uma par-
ticipante falou de um “amadurecimento” na forma de pensar o serviço. Achava que ti-
nha que resolver os problemas, “uma posição muito resolutiva” e que “aprendeu a não 
se frustrar com isso, a trabalhar com uma expectativa mais baixa, valorizar pequenas 
coisas, como por exemplo, um menino que sorri e antes não sorria. Não precisa ser um 
flash, pode ser uma luzinha.”

Em minha prática, o impasse estava ligado ao “que fazer” com algumas demandas 
recebidas na clínica: o atendimento de casos nomeados como “difíceis” dentro das insti-
tuições. Aceitar, tocaria no ponto do “saber fazer”, em contraposição ao profissional da 
instituição que ficaria do lado da impotência, idéia que não me agradava. Recusar me 
causava incômodos.

O convite feito aos profissionais a participar do laboratório, a fazer uso da palavra 
para levar os próprios impasses, foi a saída por mim construída. Em lugar de me colocar 
como potente frente ao que me era demandado, convocava o sujeito a se haver com os 

Washington Silvera, Série Natureza Morta Camuflada 
(vaso e pêra), 2012
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próprios embaraços, propondo-me um lugar despojado de saber, ou seja, a sustentação 
de um lugar vazio. Conquista subjetiva importante para mim.

Desde 1953, em seu texto Discurso de Roma, Lacan estimava que a psicanálise 
teria um importante papel na direção da subjetividade moderna, fazendo frente ao mo-
vimento da ciência de construção de um saber totalizador, que contribui para a multi-
plicação da segregação. Desde os primórdios do Cien, é justamente o enfrentamento 
da segregação que está em jogo. Lacadée aponta o quão preciosas são as contribuições 
daqueles que se dispõem, dentro das suas profissões, a fazer uma análise da segregação. 
Considera que inúmeras são as disciplinas que podem nos esclarecer sobre os pontos 
atuais do mal-estar na civilização. O Cien não tem a pretensão de frear o processo de 
segregação, porém, pode questionar. Não procede através de considerações abstratas, 
mas por descrições de resultados precisos. Aparece como uma formidável ferramenta 
para permitir que a psicanálise reconquiste seu lugar no campo social.

Notas:
1 Produto do cartel Garoupa de Olhos Abertos ou o Real na Instituição, apresentado na Jornada de Cartéis da Seção 
São Paulo em 04/06/2016. 
Cartelizante: Cláudia R. Reis. Mais-Um: Ana Lydia Santiago.
2 Cartelizante, participante da Seção São Paulo. Associada ao Clin-a.
3 Laboratório APAE – Deficiência? (1998-1999) In: Documento de Trabalho n01. Para a Jornada do dia 25 de abril de 
1999. Belo Horizonte – MG
4 Entrevista com Judith Miller, na sede da École de Le Cause Freudienne, por ocasião do XIX Encontro Brasileiro do 
Campo Freudiano. 
23 e 24 de novembro de 2012. Salvador.
5 3a Manhã de Trabalhos do Cien Brasil: Furando as Etiquetas – o traço da política do Cien. 
Salvador, BA. Novembro de 2012. Intervenção de Ana Lydia Santiago.
6 Miller, J-A. La Pareja e el amor: conversaciones clinicas com Jacques Alain-Miller em Barcelona. 
Buenos Aires: Paidós, 2005.
7 Laurent, E. A Criança como Sujeito do Direito e seu Avesso. In: Brochure n0 2. Reunião do Cien. 
11 de janeiro de 1998, l’École de La Cause freudienne. Paris.

Referências Bibliográficas:
Lacadée, F. Anexo 1. Cien. In: Brochure n0 1. Reunião do Cien. 26 de outubro de 1997, Palais des Congrès. Paris.
Miller, J. Pontes. In: Brochure n0 2. Reunião do Cien. 11 de janeiro de 1998, l’École de La Cause freudienne. Paris.
Lacadée, F. A Disciplina do Cien. op.cit.
Stevens, A. Intervenção de A. Stevens. op.cit.
Laurent, E. A Criança como Sujeito do Direito e seu Avesso. op.cit.
Lacan, J. Discurso de Roma. In: Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003
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Algumas palavras sobre o trabalho do 
laboratório “O Saber da Criança”.
Campinas, SP [1]
Cláudia Regina Santa Silva
Emelice Prado Bagnola

Participantes do laboratório “O saber da 
criança” apresentaram, em 2015, ao coorde-
nador de um abrigo municipal, a proposta de 
uma conversação com as crianças e os adoles-
centes institucionalizados.

Questões relevantes à instituição foram 
levantadas, por ele, naquele momento: o abri-
gamento, a separação de irmãos, o abandono, 
a tensa relação entre os cuidadores diretos e a 
equipe técnica, os impasses nos temas da alfa-
betização, sexualidade e saúde mental.

A proposta não foi acolhida, não era o 
momento de uma conversação com os meninos. Do encontro do laboratório com o coor-
denador, surge um impasse: Qual é o efeito de oferecer a palavra à criança? Esta questão 
orientou todo o trabalho seguinte.

As reuniões passaram a acontecer com maior participação de profissionais da rede 
infanto-juvenil de Campinas: um abrigo municipal e um CAPSinfantil.

Na conversação, surgem perguntas:
Por que ofertar uma escuta para a criança pode ser tão delicado?
Como a palavra das crianças afeta as disciplinas?
E mais, as disciplinas[2] permitem ser afetadas pela palavra da criança?
A diferença de escutar uma mesma criança ou adolescente no abrigo e na instituição de 

saúde mental tornou-se, por um determinado tempo, questão central. Pôde-se localizar que a 
diferença reside na distinção de equipes e propósitos entre ambas as instituições. O que move a 
escuta no abrigo? E no tratamento?

Algum tempo depois, os profissionais começaram a trazer, para as conversações, a expe-
riência de assembleia implementada com as crianças. Dali, pode-se extrair os impasses vividos 
acerca daquilo que poderia ser falado no abrigo. Percebemos nas conversações que as falas das 
crianças muitas vezes angustiavam os adultos e esses tentavam achar respostas, dar soluções, 
pois difícil era sustentar um não saber.

O saber do adulto sobre a criança, o saber do médico, o saber do coordenador obstruíam a 
experiência em jogo de se interessar, todos ali, pelo que sabe a criança.

O “saber não saber” introduz um intervalo nas ações e rotinas das crianças. Operar a partir 
desse lugar vazio permitiu a abertura de perguntas entre elas, dando a possibilidade de constru-
ções de respostas autênticas e singulares.

Foi possível verificar que não obstruir o Real em jogo, trazido por cada criança ou jovem, 
também pode afetar diretamente os adultos. Deslocamento de impotência para interesse.

Ao invés de resolver, acompanhar o desdobramento de uma pergunta como esta: 
“o juiz vai deixar eu voltar pra minha mãe?”, tem diferença.

Sandra Cinto
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Quando nos colocamos neste lugar de escutar a criança, entra em jogo o adulto, o 
que foi traduzido por - escutar a criança pode significar para o adulto ter que sair de sua 
“zona de conforto”.

Neste caso, um pequeno deslizamento que pode resultar num interesse também 
inédito do profissional, querer saber sobre sua questão particular. Algo do diploma e do 
discurso das disciplinas instituído tanto no abrigo como no Capsi vacilou.

A escuta também requer uma disponibilidade de estar ao lado. Estar ao lado, em 
alguma medida, pode contribuir com a 
passagem de olhar para a criança como 
um objeto à possibilidade dela advir 
como sujeito com necessidades e tam-
bém desejos.

A pergunta sobre quem tem a atri-
buição de escutar gera tensões. Seria a 
psicóloga do abrigo ou do Capsi a mais 
indicada para tal? Na conversação, re-
lembrar o nome do laboratório permitiu 
localizar em tal questão o apagamento 
do saber da criança, do sujeito criança, 
quando não se percebe com quem ela 
quer falar ou para quem ela dirige suas 
palavras.

A aposta consiste em deixar, para a 
criança, inventar um saber sobre si. Abrir 

espaço com a criança para a pergunta: “com quem você quer falar sobre isso?” Mesmo 
que a criança não consiga responder... ela pode colocar perguntas, implicar-se com sua 
história e, porque não, também com o seu sintoma.

Essas foram as construções possíveis a partir do impasse levantado de entrada: 
“Qual é o efeito de oferecer a palavra à criança?”.

Percebemos também que se colocar disponível à escuta das crianças angustia. As 
respostas a essa angústia apareceram de maneira singular, desde buscar uma análise, 
mudar de área ou de posição, de cargo no trabalho da instituição, bem como recuar do 
laboratório, responder com um saber enrijecido e moral.

Mas, também há quem retorna e sustenta o trabalho a cada reunião do CIEN mar-
cada, reiterando nossa aposta nesse dispositivo recém aberto.

Ao notar esse ponto - a angústia de escutar alguns temas trazidos pela criança ou 
adolescente - nasceu a ideia de utilizarmos o documentário de Mariana Otero “A Céu 
Aberto” como tela de fundo, que poderia abrir questões sobre o que é singular da crian-
ça em um trabalho orientado pela palavra.

O trabalho na cidade destacou a palavra como um giro possível ao que pode ser 
uma etiquetagem, deste trabalho novos integrantes se apresentaram para o laboratório, 
vivificando a aposta.

Notas:
1 Laboratório em funcionamento na cidade de Campinas-SP. Participantes: Ana Paula Machado, Camila Morelli, Clau-
dia R. Santa Silva (responsável), Eleida R. C. Faria, Emelice P. Bagnola (responsável), Lilian S.O. Matsumoto, Marília 
Luiza Galante Cavani, Priscila Avila Reis de Sousa, Sibele Ribeiro Campos Martins, Vinicius Barbosa, Sueli Francisco M. 
de Souza.

Iuri Sarmento
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2 Referimo-nos aqui às disciplinas que se fazem presentes no âmbito do laboratório: assistência social, pedagogia, 
psicologia, enfermagem, terapia ocupacional e psiquiatria.

Bibliografia:
MILLER, J-Alain. A criança e o saber, in CIEN digital 11.
LACADÉE, P. Ali onde estão as crianças: o social em singular. Cadernos de orientação do CIEN.
LAURENT, E. Loucuras, Sintomas e Fantasias na Vida Cotidiana. Ed. Scriptum, Minas Gerais, 2011.
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“Impossível me separar do celular!”
O uso adicto das tecnologias digitais
Nádia Laguárdia de Lima
Cláudia Maria Generoso

Introdução
Conversações com adolescentes, de 

onze a treze anos de idade, em escolas pú-
blicas, tem apontado um uso excessivo que 
os jovens fazem dos celulares. A proposta 
da conversação surgiu a partir da demanda 
da escola de intervenção junto aos alunos, 
em função da ocorrência de uma série de 
problemas envolvendo os adolescentes e 
as redes sociais da internet.

Nas conversações, buscamos conhe-
cer as diferentes formas de utilização das 
redes sociais pelos jovens, além dos im-
passes e problemas que eles vivenciam na 
internet, tentando localizar um ponto de 

mal-estar no uso que cada adolescente faz desse espaço virtual. Alguns adolescentes afir-
mam que mantém uma relação de dependência com os seus celulares: “é a minha vida!”, 
“impossível me separar dele”, “preciso conferir as postagens a todo instante!”, “é algo incon-
trolável”. O uso excessivo, incontrolável do celular, revela que há algo de pulsional em jogo, 
um gozo com esse objeto tecnológico.

Esse uso excessivo dos celulares nos convoca a fazer uma leitura dessa nova forma 
de adição, decorrente da forma de conexão e uso dos objetos e tecnologias colocados 
à disposição para o consumo imediato. Consideramos que a ação toxicômana não se 
restringe ao consumo de uma droga no formato de uma substância química que tem um 
efeito no organismo. Há um uso adicto no mundo contemporâneo que atinge especial-
mente os adolescentes.

Galante (2009) em seu artigo “Lazosocialintoxicado”, recorre a Freud (1898) para 
nos lembrar que essa questão já se encontrava em seus estudos iniciais, apontando-
-nos que não é o fato de consumir uma droga que gera uma adição, mas é necessário 
que aquilo que se usa como forma de se intoxicar tenha uma finalidade de substituição 
(Freud, 1898). Ou seja, é a modalidade de uso que pode tornar um objeto nocivo ao 
sujeito e não apenas o efeito de uma substância no organismo. Nesse artigo, Freud fazia 
uma aproximação entre o hábito da masturbação e qualquer outra forma de vício. Ele 
diz: “Entregue a si mesmo, o masturbador está acostumado, sempre que acontece al-
guma coisa que o deprime, a retornar a sua cômoda forma de satisfação”. E continua a 
afirmar que se trata de um processo mais complexo, pois o “hábito” é uma simples pala-
vra, sem nenhum valor explicativo. Nem todos que tem oportunidade de tomar morfina, 
cocaína, hidrato de cloral, etc. por algum tempo adquirem um ‘vício’. A pesquisa mais 
minuciosa geralmente mostra que esses narcóticos visam a servir – direta ou indireta-
mente – de substitutos da falta de satisfação sexual (Freud, 1898, p. 246).

 Daniel Lannes, Família de fusileiros, 2014
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Freud (1898) comenta que o vício da masturbação estava associado à neurastenia, 
cuja etiologia era de tipo contemporâneo, juntamente com a neurose de angústia: fadi-
ga, cansaço generalizado, dificuldade de digestão. Dessa forma, qualquer objeto pode 
ser usado de forma adicta, especialmente no mundo contemporâneo em que sobressai 
a relação direta com os objetos/tecnologias, sem anteparo do falo. A operação toxico-
maníaca é aquela que visa interpor ou interceptar a relação do sujeito com o falo, com 
a castração. Tomando a toxicomania a partir dessa noção, podemos dizer que a função 
tóxica é decorrente não apenas do efeito da droga como substância no organismo, mas 
sim do uso de qualquer objeto que funcione como obturador da relação do sujeito com 
a castração, levando-o a um gozo autístico, sem o Outro. Podemos dizer que é essa di-
mensão autística do gozo que é tóxica, pois tem uma perspectiva mortífera.

A adolescência é o momento de reencontro com o objeto como causa do desejo, 
com o núcleo real e traumático do gozo, o mais íntimo e também o mais êxtimo ao sujei-
to (Lima e Coelho dos Santos, 2015). O adolescente é confrontado com um real impos-
sível, com o que padece de significante. A aproximação desse gozo íntimo, desse vazio 
estrutural, tanto pode despertar a angústia quanto abrir caminho para a singularidade 
do desejo de cada um. Permite que o sujeito tenha acesso ao universo dos semblantes, 
fazendo uma escolha de posição na partilha sexual, para servir-se dos papéis sexuais na 
vida amorosa. Assim, o trabalho psíquico da adolescência requer a articulação do íntimo 
na cena pública (Lima e Coelho dos Santos, 2015).

A extimidade não equivale à pura exterioridade, mas designa um hiato do centro 
da identidade consigo mesmo, que condena o sujeito a identificações, na tentativa de 
recobrir esse hiato (Miller, 2011). Miller explica que o êxtimo é, em primeiro lugar, o 
Outro do significante, êxtimo ao sujeito, mas é também o objeto, esse que se desprende 
da cadeia significante no processo de separação na operação lógica constitutiva da sub-
jetividade. Esse objeto a é tão êxtimo ao sujeito quanto ao Outro.

O núcleo da subjetividade é justamente o objeto a, que condensa para cada um seu 
modo próprio de gozar do corpo. O modo de gozo de satisfação pulsional – oral, anal, fá-
lico, escópico ou invocante – está na origem da constituição do sintoma de cada sujeito. 
No tempo da puberdade há uma quebra dos envoltórios que recobrem essa fratura ínti-
ma da identidade de todo sujeito, desvelando o objeto a. Se as identificações visam a re-

cobrir esse hiato traumático, a queda das 
identificações desperta a angústia, sinali-
zando a proximidade do objeto. O sujeito 
adolescente é confrontado com a expe-
riência de um real impossível que Lacan 
nomeia de não-relação sexual. A Coisa é 
o que do real padece de significante, que 
está além do princípio de prazer, o gozo. 
A aproximação desse gozo íntimo, desse 
vazio estrutural, tanto desperta a angús-
tia quanto abre caminho para a singula-
ridade do desejo de cada um. Permite 
que o sujeito tenha acesso ao universo 
dos semblantes, fazendo uma escolha de 
posição na partilha sexual, para servir-se 
dos papéis sexuais na vida amorosa. As-Bruno Miguel, Apoteose para tela branca
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sim, o trabalho psíquico da adolescência requer a articulação do íntimo na cena pública, 
ou seja, uma articulação do gozo no campo do Outro (Lima e Coelho dos Santos, 2015).

Na contemporaneidade, a queda da significação do falo e a vacilação dos semblan-
tes que tradicionalmente viabilizavam o encontro entre os sexos dificultam o acesso do 
adolescente ao gozo fálico. Em seu lugar, muitas vezes, é despertado um gozo suplemen-
tar, feminino, que escapa à significação fálica (Lima e Coelho dos Santos, 2015).

Lacan esclarece que a queda do Ideal e a ascensão do objeto impõem a tirania do 
mais-de-gozar. Para Miller (2011), a sociedade deixou de viver sob o reino do pai e a es-
trutura do Todo deu lugar ao não-todo, que pode ser localizada no lado feminino da tá-
bua da sexuação. O autor descreve o surgimento de uma nova ordem no século XXI, que 
se caracteriza pela feminização do mundo. Sinatra (2013) destaca que o não-todo é uma 
série em desenvolvimento sem limite e sem totalização. Se na lógica do Todo a exceção 
assegura e dá consistência ao conjunto, sem a exceção o Todo não fecha. Sinatra ressalta 
que é a partir da posição do líder, ou seja, daquele que ocupa a posição de exceção, do 
“ao-menos-um” que se excetua à lógica coletiva, que se constitui a “consistência” do 
conjunto como um todo. Esse elemento que está fora do conjunto e que é condição de 
seu fechamento é um “Outro consistente” (Sinatra, 2013, p. 29).

Na mesma perspectiva, Alvarenga (2015) comenta que, se na toxicomania há uma 
ruptura do casamento com o falo, nas adições contemporâneas também está em jogo 
certa ruptura com o falo, que é curto circuitado em função de uma relação mais direta 
com o objeto a. O declínio dos semblantes fálicos na época atual deixa a satisfação da 
pulsão sem interdição, sem o limite dado pelo falo, que é uma função que introduz a 
falta. Assim, como efeito, há a emergência do lado feminino das fórmulas da sexuação, 
enquanto aspiração a um gozo sem limites. Nas adições à internet, destaca-se a emer-
gência do objeto olhar.

As adições ou compulsões virtuais demonstram uma falha na regulação simbólica. 
Para Miller (2006), o simbólico contemporâneo está em continuidade com o imaginário 
e submetido a ele. Parece que “certo rompimento com o falo” expõe as adolescentes a 
um gozo excedente. O confronto com o real do sexo abala a consistência corporal, provo-
cando a irrupção de um gozo autístico no lugar do gozo fálico, em função da falta de um 
apoio simbólico no campo do Outro. O Outro se mostra inconsistente na atualidade, não 
oferecendo recursos suficientes para a identificação sustentada pelo Ideal.

A dimensão autística do gozo relaciona-se à pulsão de morte, cuja finalidade é 
a satisfação total que leva à inatividade, à morte. Ou seja, a energia desligada, provo-
cadora de ruptura, associada aos processos primários que não se ligam à vida. É nessa 
perspectiva que Freud em seu texto de 1920, Mais além do princípio do prazer, debaterá 
o mecanismo da compulsão à repetição. Para Freud, a repetição indica que a pulsão “é 
um impulso, inerente à vida orgânica, a restaurar um estado anterior de coisas”. (Freud, 
1920: 53/54). Desta forma, a compulsão à repetição também comporta uma manifesta-
ção pulsional em estado bruto, sem a relação com o Outro portador do simbólico que 
faça exceção ao infinito de uma série, evidenciando aí a compulsão na toxicomania. É 
nessa via que podemos perceber uma ação toxicômana no uso das tecnologias digitais.

O psicanalista pode ofertar a palavra e a escuta, levando a uma interrupção na 
compulsão “a olhar”, “a se mostrar”, “a postar”, para criar uma zona de sombra, algum 
anteparo no empuxo “a se ver” e “a ser visto”, pela via do simbólico. É uma intervenção 
clínica que a tecnologia sozinha não é capaz de efetuar.

Se a sociedade hipermoderna pretende abolir a dimensão subjetiva, a oferta da 
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palavra visa criar um intervalo entre as imagens, para instaurar o enigma, permitindo 
passar das imagens à palavra. É o que nos mostra Sofia, que ao final das conversações, 
comenta: “Agora estou pensando antes de postar....”

Referências Bibliográficas:
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O adolescente infrator e o usufruto do 
sistema socioeducativo. [1]
Ely Silva [2]

O presente texto busca discorrer sobre o lugar do saber e do pensamento da ado-
lescência em sua relação com as instituições do sistema socioeducativo[3] brasileiro. 
Passados mais de vinte anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, faz-se 
necessário interrogar se as novas práticas pós-estatuto conseguiram romper com a con-
cepção antiga, onde o adolescente era “menor” frente às instituições.

I - A adolescência:
Freud (1905/1969) decerto tinha suas razões para adotar o termo puberdade. Era um 

termo que porta a significação de algo que está por vir, tanto no que concerne às mudanças 
fisiológicas, quanto de processos que marcam a temporalidade da sexualidade e a emancipa-
ção das figuras paternas. Trata-se de uma temporalidade que pode preparar o sujeito para o 
momento posterior, a vida adulta e a eleição do objeto sexual. Na puberdade, escreve Freud, 
há intensa eclosão de fluxos libidinais que deslocam o sujeito da sua posição infantil, e seria 
por meio do saber, das fantasias, do pensamento que o ele buscará responder às consequ-
ências da irrupção dessa energia em seu corpo e no inconsciente.

Lacan, em Introdução Teórica às Funções da Psicanálise em Criminologia, optou 
por distinguir a puberdade da adolescência enfatizando que a adolescência é uma res-
posta frente aos acontecimentos da puberdade. Evidentemente, se há um tempo em 
que a fórmula lacaniana de que não há relação sexual se põe em toda sua contundência 
é na adolescência. Lacan expôs esta questão quando declarou que o sexual tem relação 
com a fantasia que cada um construiu e não diretamente com o outro, o semelhante.

Mas o que fazer quando nosso desejo não é concorde com o desejo do outro? E quan-
do não nos sentimos amados por quem nos ama, o que inventar? O que inventar quando 
o corpo púbere se entrega ao gozo sem que o sujeito ache ali um “q” para o próprio de-
sejo? Venturas e desventuras da sexualidade. A sexualidade, com seus fluxos e influxos, 
fura toda nossa forma de explicação simbólica, fazendo-nos perguntar sobre o sentimen-
to do mundo. Frente ao 
desamparo simbólico, 
a adolescente comete 
um ato infracional, e, 
chegando ao atendi-
mento, se pergunta: 
“fiz dezoito anos... e 
agora?... não sei ser 
adulta!”[4]. Ela estava 
às voltas com poucos 
recursos simbólicos 
para lidar com o novo, 
que, dentre outras coi-
sas, se referia à escolha 
amorosa.

 Marcelo Solá
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Na adolescência é importante que o sujeito possa se valer dos dispositivos públi-
cos, do Simbólico para construir suas próprias soluções quanto às questões que enfrenta.

Que diga Clarisse:

Quem diz que me entende nunca quis saber [...]
E Clarice está trancada no banheiro
E faz marcas no seu corpo com seu pequeno canivete
Deitada no canto, seus tornozelos sangram
E a dor é menor do que parece
Quando ela se corta ela esquece
Que é impossível ter da vida calma e força
Viver em dor, o que ninguém entende
Tentar ser forte a todo e cada amanhecer
Uma de suas amigas já se foi
Quando mais uma ocorrência policial
Ninguém entende, não me olhe assim
Com este semblante de bom samaritano
Cumprindo o seu dever, como se eu fosse doente
Como se toda essa dor fosse diferente, ou inexistente
Nada existe pra mim, não tente
Você não sabe e não entende
(Renato Russo, Clarisse, 1997)

Ora, quando a sexualidade se coloca e o sujeito é convocado a responder, há um 
corte em relação às respostas um pouco mais garantidas e certas do mundo infantil que 
lhe davam um lugar em relação ao Outro. Na contemporaneidade, todavia, são menos 
por meio dos conflitos - como esboça Clarisse - que os adolescentes tratam o ponto que 
o traumatiza. Atualmente os atos tomam o lugar da palavra. Assim, as soluções encon-
tradas pelos sujeitos trilham consequentemente o caminho inverso: do ato ao conflito.

Mas continuam sendo os adolescentes a nos ensinar como conectar e reconectar o 
gozo do corpo num tempo de um simbólico fluídico, “líquido”. É preciso conectar o gozo 
por vezes intruso, outras vezes solto, desamarrado de um encadeamento maior. Assim, 
blogs, WhatsApp, pedaços de palavras conectam estados, emoções e impressões e pa-
recem aproximar grupos, compondo verdadeiras comunidades de comunicação virtual 
onde à Face virtual se conecta o book (livros, discursos, tela de letras), possibilitando 
dividir e compartilhar as diferentes línguas do mundo.

O púbere passa a dominar certos assuntos, construir saberes e forjar um universo 
simbólico em torno das brincadeiras, dos jogos, do amor, dos estudos, da música, da 
relação com o grupo ou gangues. São com tais recursos, em alguns casos precários, que 
buscam dar tratamento à libido, na medida em que a engaja num campo simbólico mais 
amplo, menos narcísico.

Em pesquisa recente, Lima (2014) observa que os blogs são fontes de encontros, 
de produção de discursos, que, quando não valem como missivas amorosas, não deixam 
de enredar os adolescentes num terreno discursivo, de construção ficcional, que auxilia 
a compartilhar a transição da adolescência.
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II - Mas o que dizer de nos-
so campo socioeducativo 
e da justiça penal juvenil? 
São também permeáveis à 
participação, favorecendo 
a transição da adolescên-
cia para cada adolescente?

O Estatuto da Criança e do Ado-
lescente instituiu para a adolescência o 
direito ao desenvolvimento. O código, 
portanto, estabelece o respeito ao prin-
cípio da condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento. Este é um princípio que no campo jurídico orienta a norma, as deci-
sões e interpretações, bem como auxilia na construção da política pública.

A este respeito, Miranda (1999) demonstra que a psicologia referendou a ideia de 
pensar a criança e o adolescente como sujeito ativo e capaz de responder – por meio de 
discurso fundado na concepção de autonomia (legado da antropologia) – mas, concomi-
tantemente, foi responsável por perpetuar a noção de um sujeito ainda em evolução e 
imaturo, que decorreu da influência das teorias funcionais, comportamentais e desen-
volvimentistas da corrente norte-americana. O autor assinala que a ideia de um indiví-
duo imaturo, a se desenvolver, já estava presente desde o século XIX.

Santana (2013), por seu turno, constatou a franca dificuldade de interlocução entre 
os operadores do direito e o adolescente infrator nos momentos da audiência judicial. 
Este autor identificou a cena jurídica, traduzida em especial pelas audiências, como uma 
“cena muda”. O adolescente não se pronuncia. Para Santana, haveria um descompasso 
semântico[5] do sistema de justiça frente à linguagem do adolescente infrator, princi-
palmente quando o sistema de justiça se apega “à veridicidade e a força das narrações 
construídas ao longo do processo” (p. 16).

Nesse sentido, se o campo da justiça juvenil encontra dificuldades e embaraços 
com o que está em jogo na transgressão, maior será seu apego às certezas de seus sa-
beres e, frente ao formalismo nada educativo desse sistema, o silêncio aparece como 
resposta do adolescente.

A importação malograda de teorias da psicologia e da educação pode ter deixa-
do um resto de uma suposta incapacidade atrelada à noção de adolescência. Assim, as 
conclusões extraídas por Santana parecem evidenciar na “cena muda” as consequências 
desse resto, dessa importação, em torno do pressuposto da incapacidade juvenil na pró-
pria prática institucional.

Os saberes da psicologia, das disciplinas científicas, do sistema penal juvenil, ao 
falar do adolescente, vão resultar numa suposta noção de pessoa pela metade, não de-
senvolvida, e vão criar como consequência uma adolescência deficitária, uma vez que o 
pensamento, a subjetividade do adolescente e sua apropriação da linguagem do sistema 
de justiça (onde deveria ser partícipe) pouco têm lugar nessa cena. A cena pouco o leva 
a mudar de posição.

Embora seja importante considerar a necessidade de proteção integral do princí-
pio do “desenvolvimento”, conforme estabelece o texto legal, parece-nos que o desdo-
bramento deste conceito presente na prática socioeducativa se realiza de forma parado-

Luis Hermano
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xal. O sujeito em desenvolvimento que vigora no sistema jurídico pode portar um resto 
de tempos antigos, de uma concepção de adolescência não hábil para se apropriar das 
instituições encarregadas de seu cuidado. Assim, diante dessa gigantesca engrenagem, 
que começa desde a abordagem policial até a entrada do adolescente em medida so-
cioeducativa, nosso adolescente se coloca muito mais numa posição de defesa do que 
lidando com mecanismos que lhe permitam fazer um melhor dos dispositivos.

Conforme escreve Garcia (2015, p. 33): “Nosso ECA não resistiu ao sistema. O sis-
tema passou a ser o único referente em se tratando do jovem infrator”. Fiquei me per-
guntando como escutar o que o Dr. Célio nos disse com essa assertiva, discutida em 
momentos de interlocução de trabalho.

Ora, as instituições, calcadas num discurso humanista, lidam com a regra, que se 
aplica a todos (todos iguais). Mas a solução de cada sujeito - ainda mais quanto se trata 
de atos que vem no lugar de uma produção simbólica, é singular. Conforme Clarisse: 
“quem disse que me entende nunca quis saber”.

Para que haja usufruto do campo socioeducativo, somente dando lugar a lingua-
gem, ao pensamento de Clarisse. Caso contrário, o campo socioeducativo gira em seu 
formalismo, com pouca margem para lidar com o excesso presentificado no ato infracio-
nal ou nas questões este suscita.

III - É preciso ter uma ação mais afirmativa em relação ao 
saber e ao pensamento de nossos adolescentes

Tendo em vista que usufruir, no direito, é ter posse, mas não a propriedade, con-
forme observa Guerra[6], uma primeira conclusão nos faz pensar que o sistema penal 
juvenil e o campo socioeducativo, em seu caráter formal, seriam pouco afeitos ao uso? 
do adolescente em conflito com a lei.

O usufruto do adolescente do campo socioeducativo ainda é frágil.
Se assim for, a imaturidade recai nas políticas públicas, no campo da justiça juvenil, 

quando estes pouco se abrem à forma-de-vida do adolescente infrator. E não há como 
o sujeito buscar as mínimas soluções frente ao ato infracional se ele não usufruir do 
campo encarregado de tratar sua questão com a Lei. Sabemos que o adolescente infra-
tor esburaca o Simbólico e isto talvez seja a fonte da maior dificuldade em se tratando 
de promover a sua proteção integral nas instituições. Uma vez que o ato infracional de-
sordena o que está estabelecido, precisamos pensar em instituições mais abertas, que 
permitam maior participação para que o sujeito possa fazer a travessia da adolescência.

Quando lidamos com situações de agressão de guarda municipal a um adolescente 
simplesmente por este tomar banho no chafariz da cidade; quando nos deparamos com po-
sições institucionais que determinam a retirada dos filhos recém-nascidos de mães usuárias 
de crack e maconha, sem sequer possibilitar ouvi-las como mães; quando um adolescente 
de 14 anos é detido por rabiscar a parede da sala de aula onde estudava com a ponta de um 
galho de árvore; e quando a “comissão da bala” prevalece no debate em relação à redução 
da maioridade penal, torna-se necessário escutar o socioeducativo.

Fica a perplexa indagação de um adolescente: caso pudéssemos perguntar utilizan-
do nossas palavras para dizer da perplexidade de um adolescente, talvez o fizéssemos 
assim. Como posso recorrer ao socioeducativo para resolver as questões referentes à lei, 
à relação com a cidade, à relação com a família, se este se mostra, desde a comunidade 
onde resido, repressor e avesso à participação?



#20Cien Digital - Outubro 2016

54

De fato, pensávamos – já fomos adolescentes – num campo onde seria possível 
ao sujeito encontrar vários ambientes para discutir suas questões (também de forma 
espontânea), sejam elas de ordem territorial, local, familiar, patrimonial, de sobrevivên-
cia. Seria um campo aberto, mais poroso, por que não?[7] Só assim estaríamos mais 
propensos a extrair conseqüências do pensamento do jovem infrator, pois, conforme 
afirma Badiou (2007), mesmo quando estamos diante de atos que carregam algum grau 
de violência, como em alguns atos infracionais, que podem trazer prejuízos aos outros e 
ao próprio sujeito, há um pensamento que os sustenta. Numa outra perspectiva, Arendt 
já demonstrou a importância do pensamento para a prática política.

É possível às instituições de direito juvenil dar maior ênfase ao subjetivo, e não 
somente ao jurídico. Somente um pensamento genérico poderia nos auxiliar a lidar com 
o adolescente infrator, assinala Garcia (2011). Os dispositivos legais (voltados ao adoles-
cente infrator) talvez pudessem incluir ou construir mecanismos propensos aos singula-
rizados modos de apropriação, de forma mais interativa, que favoreça o engajamento do 
sujeito. Teria o socioeducativo que inserir em sua pauta de debate a adoção de práticas 
que contemplem na expressão do adolescente possibilidade de legitimidade e validade, 
de consideração política.

Notas:
1 Este trabalho é singelamente dedicado ao Célio Garcia.
2 Graduado em Psicologia pelo Unicentro FUMEC. Mestrado em Psicologia pela UFMG. Psicanalista praticante. Traba-
lhou por doze anos no campo socioeducativo em atendimento a adolescentes e famílias e na supervisão clínica aos 
profissionais da área.
3 Sistema socioeducativo refere-se às instituições públicas responsáveis por assegurar e garantir a promoção de di-
reitos a infância e a adolescência: Sistema de Saúde, Educação, Assistência Social, Segurança e órgãos que compõem 
o poder judiciário.
4 Fragmento apresentado em circunstância de trabalho na rede socioeducativa.
5 A semântica, como propõe Maingueneau, concebe o campo discursivo menos em sua capacidade de os enunciados 
proferirem a verdade, mas na capacidade de campos discursivos produzirem “efeitos de sentido de verdade” (Main-
gueneau apud Miranda, 1999, p. 13).
6 Contribuição advinda de uma interlocução com Andréa Guerra.
7 Agradeço a Fernanda Otoni de Barros-Brisset e ao professor Oswaldo França Neto pela sempre proveitosa interlo-
cução.
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Juventude, trauma e mal-estar
na contemporaneidade
Margareth Diniz [1]

O projeto “SOU MAIS JUVENTU-
DE” realizado na Universidade Federal de 
Ouro Preto, desde 2013, derivou de uma 
situação de morte de dois jovens estu-
dantes, por uso e abuso de álcool e dro-
gas. Alunos/as nos procuraram abalados 
pelo episódio, dizendo-nos do impacto 
daquele acontecimento em suas vidas. 
Participamos, hoje, de situações de inse-
gurança social, era dos atentados terro-
ristas, da violência urbana, dos ataques 
sexuais, das catástrofes naturais, de uma 
grande taxa de mortalidade nos casos de 
traumatismos. Para Laurent (2004), essa insegurança social não é somente um fenômeno 
sociológico, mas é um novo plano da clínica. Podemos pensar que, para alguns sujeitos, até o 
acontecimento traumático, eles funcionavam bem, existia uma subjetividade organizada que 
lhes permitia funcionar sem sobressaltos. O caráter traumático nessas circunstâncias, enten-
dendo o conceito de trauma como nos ensina Laurent (2004), sugere que depois do trauma é 
preciso reinventar o Outro. Faz-se importante para os psicanalistas trabalharem com o dizer 
do sujeito para que ele novamente encontre as regras da vida, possa criar certa mentira, uma 
ficção que inclua o traumático. Conforme Lacan nos diz a respeito do troumatisme: “Inven-
tamos um truque para preencher o buraco no real, ali onde não há relação sexual, Um se 
inventa” (Lacan, lição de 19/02/1974).

O impacto da morte dos dois estudantes sobre a comunidade de Ouro Preto, levou 
algumas/uns professores/as a interrogarem: O que querem os jovens na atualidade? Como 
nós, adultos/as, professores/as do ensino superior, psicanalistas estaríamos implicados com 
os excessos, atos e passagens ao ato de nossos/as jovens estudantes? Diante dessas pergun-
tas e do nosso embaraço em respondê-las, nos propusemos a conversar entre os pares e 
os/as próprios jovens da Universidade. Naquele momento, a convocação era ética, não nos 
permitindo pactuar com o silenciamento. Existe na cidade de Ouro Preto uma tradição repu-
blicana, onde festas e eventos são promovidos, quase de forma secreta, impondo rituais de 
passagem a jovens homens e mulheres para que acedam ao ensino superior e às moradias 
estudantis federais.

Convidamos os/as alunos/as e professores/as para uma Conversação sobre aquele epi-
sódio que abalou a cidade. Apostamos nas Conversações, como dispositivo da psicanálise, 
que pela oferta da palavra visa tratar o impacto de experiências avassaladoras. Pretendí-
amos tratar o que restava da experiência, provocando deslocamentos de lugares fixos, já 
consolidados em nome de “uma tradição”. Tal estratégia poderia fazer vacilar o sujeito preso 
a verdades inquestionáveis, provocando a busca de novos posicionamentos. Uma aposta 
que colocaria em funcionamento os restos do trauma, aquilo que como “realidade es-
condida” carece de significação. Aí, então, seria possível inventar novas saídas.

Ana Linnemann
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Naquele momento não havia proposta prévia de um projeto, e o que podemos 
hoje nomear como o projeto “Sou mais Juventude” nasceu de forma coletiva e compar-
tilhada, como efeito de várias Conversações entre nossos/as colegas professores/as, téc-
nicos/as e estudantes da UFOP. Desde então, alojado no Programa de Pesquisa/extensão 
Caleidoscópio[2], que visa tratar do mal-estar produzido quando estão em pauta cate-
gorias como diferença, subjetividade, inclusão e direitos humanos. Com o transcorrer 
dos trabalhos, o “Sou Mais Juventude” vem ganhando aliados/as e se organizando como 
uma ação de pesquisa/intervenção na Universidade. Com o propósito de proporcionar 
a reflexão contínua na comunidade acadêmica buscamos a construção conjunta de saí-
das e intervenções sociais e políticas para o enfrentamento dos signos de mal-estar na 
juventude.

Ao trabalharmos em torno do termo juventudes no plural enfatizamos a multipli-
cidade de sentidos e interpretações presentes nesse tema, como também ressaltamos 
a descontinuidade histórica que rompe com a concepção naturalizante das idades de 
vida do sujeito. Nosso propósito é criar possibilidades de discutir o termo juventude na 
sua dimensão simbólica, inseparável das transformações decorrentes na ordem social, 
cultural, política, psíquica e econômica, levando em conta as singularidades.

Alguns princípios nos orientam nessa condução da construção de uma política de 
juventudes na UFOP: o caráter indissociável entre ensino, pesquisa e extensão; uma discus-
são coletiva e horizontal sobre o tema e seus desdobramentos; a participação de represen-
tantes de vários cursos da UFOP; o protagonismo juvenil assegurado por meio de direitos e 
responsabilidades dos jovens; a inserção de temas da diferença e da diversidade (gênero, 
sexualidade, raça e etnia, classe, deficiências e necessidades específicas) nas ações da UFOP; 
a busca da qualidade de vida para estudantes, com melhoria das condições de moradia, ali-
mentação, cultura, lazer, transporte e esporte; a construção de melhores relações com as ci-
dades; a geração de emprego e renda, bem como a preocupação com a inserção no mercado 
de trabalho; o incentivo à continuidade de estudos em nível de pós-graduação e avanço na 
internacionalização por meio de intercâmbios e convênios.

Levando em conta esses princípios, bem como o contexto de cada semestre letivo, a 
programação das edições é construída, passo a passo, com a participação de técnicos/as, 
professores/as e alunos/as por meio de conversações com o Comitê Gestor do Projeto. Po-
demos definir alguns eixos que balizam nossas ações:

Colocar em discussão as representações acerca do jovem, sua imagem e seus reflexos 
na sociedade contemporânea, ressaltando os momentos de transição dos sujeitos.

Enfatizar a relação do jovem com a mídia e a comunicação, pois nos interessa in-
vestigar as novas formas de comunicação que vêm se consolidando para garantir o laço 
social entre os jovens, promovendo assim a interlocução com o eixo anterior sobre as 
representações de juventudes: em que medida essas representações criam discursos 
sobre os jovens como vândalos, depredadores, desordeiros, violentos, funkeiros, etc...

Colocar acento na relação da juventude com o cotidiano universitário, nos interes-
sando analisar a perspectiva inclusiva, ou o acolhimento à diferença como bandeira do 
papel social da universidade.

Importa-nos investigar a relação com as drogas e os seus diferentes usos entre 
universitários, identificando tanto a prevalência do consumo de substâncias psicoati-
vas entre estudantes, quanto as estratégias da Política de Assistência ao estudante para 
o acolhimento, encaminhamento ao tratamento e discussões com estudantes sobre o 
consumo de drogas.
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Além das questões anteriormente ressaltadas, destacamos a própria relação do 
jovem com a aprendizagem de saberes que o levem à formação e profissionalização tem 
sido outro ponto que nos interessa.

Dos eixos derivam as temáticas que discutimos nas seis edições já realizadas abor-
dando temas como gênero e sexualidade, segregação, violências em torno das questões 
de misogenia, homofobia e racismo, lutas e resistências políticas, incluindo o próprio 
movimento estudantil e as ocupações por jovens de espaços públicos; tentativa de ga-
rantir e ampliar direitos junto às políticas públicas desenvolvidas. Os debates são francos 
e abertos junto aos gestores/as, professores/pesquisadores, convidados e com repre-
sentantes das cidades onde nos inserimos: Ouro Preto, Mariana e João Monlevade, bus-
cando construir de forma coletiva e horizontal a política de juventudes na Universidade 
Federal de Ouro Preto.

Apresentaremos a seguir alguns recortes das Conversações, localizando questões 
encaminhadas pelos jovens:

“Passei a falar das imposições de fazer sexo nas festas em que 
freqüentamos, não somos obrigadas a transar com quem não quere-
mos..”. (Joana, 2014).

“A noite os conservadores de plantão vão para as ruas à procura 
de pessoas do mesmo sexo para transarem...”(Leon, 2014).

“Queremos discutir sobre os critérios sociais para ocupar as va-
gas nas repúblicas federais”. (Renato, 2014).

Dos efeitos desse trabalho já recolhemos alguns elementos, como o surgimento de 
grupos de mulheres que vêm se organizando de forma contundente e denunciando situ-
ações de estupro, violências diversas, machismo, assédio, segregação. Grupos de jovens 
homossexuais que passaram a denunciar fatos de segregação e exclusão nas moradias 
federais. Recusa de alguns jovens em beber até cair para provar que fizeram o ritual 
de passagem. Recusa em usar as placas de “BICHO” que antes víamos espalhadas aos 
montes pela cidade... cada um/a à sua maneira, mas empoderado/a pelo grupo, decide 
se quer compartilhar com o Outro o sofrimento por ter vivido a mesma experiência, 
identificando-se, mas produzindo não um silenciamento, uma paralisia dos corpos, mas 
sim um deslocamento. Onde antes reinava o silêncio, hoje há espaço para a circulação 
da palavra, a qual nos fornece os elementos para continuar construindo com os jovens, 
saídas para o mal-estar contemporâneo, além de interrogar a “tradição republicana”.

Notas:
1 O projeto é realizado em parceria com Claudia Braga Andrade e Carla Ferreira Jatobá, psicanalistas e professoras da 
UFOP.
2 O Grupo de pesquisa Caleidoscópio/UFOP, coordenado por Margareth Diniz, inscrito no CNPQ (2009) tem como ob-
jetivo realizar pesquisas que discutam questões teórico-metodológicas propostas pelas diferentes abordagens sobre 
subjetividade, diversidade, diferenças, direitos humanos, mal estar docente e seus impactos na docência e na relação 
com a infância e a juventude, em torno de temas fronteiriços no campo Psicanálise e Educação.

Referências:
LAURENT, E. (2004) O trauma ao avesso, in Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de MG,. Papéis de Psicanálise, vol. 
1, n. 1, p.21-28, abr./2004.
LACAN, J. O Seminário, livro 21: le non-dupes errent. Lição de 19 de fevereiro de 1974. Inédito.
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CineCien: XXY, nem ele, nem ela: ?
Maria Rita Guimarães

A perspectiva pela qual o filme XXY, - em debate no encontro do CINECIEN–MG em 
17/8/2016 - nos interessou, foi a de retratar, justamente na adolescência, os impasses 
trazidos pela sexualidade, supostamente complexificada por uma anatomia “completa”, 
ou seja, sem um destino anatômico que marcasse- mesmo imaginariamente- , uma iden-
tidade como ele ou ela.

XXY é um filme argentino, ganhador de vários prêmios, realizado por Lucía Puenzo, 
em 2007. A estratégia da narrativa pode ser chamada, não por acaso, como aquela de 
um “segredo” que vai se revelando ao longo da mesma. Alex, adolescente de 15 anos, 
possui os caracteres primários masculinos e femininos: a intersexualidade é seu segredo 
assim como o de sua família. À parte o equívoco do título - XXY refere-se à Síndrome de 
Klinefelter e das polêmicas provocadas por tal confusão -, o argumento mostra um casal 
dividido em relação ao “problema de eleição do sexo” d* adolescente, mas, para além 
desse aspecto, nos expõe a perguntas sobre o sujeito e sua relação com a ambiguidade 
sexual, com o sexo e o amor. Aceder a essas questões será um movimento lento, tal 
como parece ser a intenção da cineasta: um peixinho hermafrodita no gozo de sua inútil 
beleza, desenhos de bonecas providas do órgão masculino, enfim, metáforas desenha-
das pela câmera. Logo, a repentina pergunta de Alex a Álvaro, no primeiro instante em 
que se viram: “Você quer transar comigo? Nunca transei na vida”.

Álvaro é igualmente adolescente, filho do casal que chega como visita, com um 
propósito claro: na condição de cirurgião, o pai de Álvaro tem a tarefa de convencimento 
do pai de Alex dos benefícios da cirurgia plástica “normalizadora”. Chegará a fazê-lo? E 
a cirurgia é de ordem trans (transexuais, transgênero - que querem mudar de um sexo a 
outro) ou de ordem intersexual (na solução da ambiguidade)? São dois campos distintos. 
No filme, trata-se de problemas com a diferenciação do sexo: no início apenas sabemos 
que há remédios no banheiro para neutralizar os sinais de virilização. Sejam problemas 
com a ambiguidade ou aqueles da identidade de genêro, ambos indicam a problemática 
da sexuação.

Quem define, em tempos atuais, o sexo de um sujeito nascido intersexual?
A prática médica ocidental de “corrigir” 

precocemente, via cirurgia, o recém-nascido 
portador de ambiguidade sexual assim que 
estudos fisiológicos, hormonais, morfológicos, 
determinam qual o sexo que melhor lhe con-
viria, passou a ser questionada pelas associa-
ções de defesa dos direitos dos intersexuais, 
a partir dos anos 90. Elas se colocam a favor 
de que um sexo seja atribuido ao recém nas-
cido, porém que lhe seja reservado o direito 
de eleição, quando adulto.Portanto, nada de 
cirurgias, consideradas mutiladoras. O deba-
te se torna mais árduo porque os argumentos 
daqueles que exercem a medicina nesse cam-
po respondem com o sofrimento emocional e Günther Uecker
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psíquico das famílias e que a decisão pela não determinação do sexo via ciência seria 
uma desvalorização desumana daquele sofrimento. A tréplica nesse debate, feita pelas 
associações, é que muitas vezes a definição do sexo pela ciência propicia uma futura dis-
cordância experimentada pelo sujeito. Haveria, nesses casos, uma reivindicação à har-
monia e plenitude sexual a partir dos direitos humanos? Por outro lado, há relatos de 
experiências nas quais, a posteriori, surgem demandas de novas cirurgias de reversão do 
sexo atribuido, numa realização da suposta harmonia.

XXY propõe uma pergunta essencial: na intersexualidade há um forçamento à elei-
ção? A narrativa funciona como tentativa de resposta. A família de Alex sai de Buenos 
Aires, onde el* nasceu e busca refúgio numa isolada vila da costa uruguaia - lugar não 
nomeado - “para fugir de que todos os idiotas do mundo se pusessem a opinar”. O pai, 
biólogo marinho, acredita que a leitura de livros como “A origem do sexo” ajudará a filha 
a saber daquilo que se passa com ela. Com um posicionamento ortodoxo e proteção 
desmesurada à filha “que é uma menina perfeita”, ele não cede ao desejo de sua mulher 
de que se retire da filha “o que sobra”, para que ela siga sendo uma mulher.

O que “sobra” no corpo de Alex – e aqui não há como não se lembrar de Alexina B, 
um dos nomes de Herculine Barbin, resgastada das trevas por Michel Foucault – é o ór-
gão de gozo na passagem ao ato que * personagem pratica, no forçamento do ato sexual 
com Álvaro. Para esse jovem, o impacto é proporcional à violência exercida por Alex, e 
é irradiado em duas direções: 1- acreditara que transaria com uma mulher e, não sendo 
isso o que acontecera, 2- experimenta um gozo novo, que o divide.

Este momento do filme é exemplar como ilustração do traumático que é, para o 
ser falante, confrontar-se com o gozo próprio, enfrentar-se a esse real em que as pala-
vras não socorrem: a irrupção de choro para os jovens revela a dimensão de desamparo 
a que sucubem no momento em que “deixam de sonhar”, como disse Lacan. Talvez nos 
seja permitido perguntar se, através das interpretações juvenis, o que se quer demons-
trar é que se trata de ir mais além da intersexualidade e que a eleição do sexo situa-se 
mais além da identificação a uma categoria homem/mulher: o que está em jogo, subje-
tivamente, é a eleição do tipo de gozo.

Sexuação:
Em determinada cena, Álvaro pergunta a 

Alex: “Que você é? Homem ou mulher?” e ob-
tém como resposta: “Sou as duas coisas”. Per-
plexo, diz: “Isto não pode ser!” e ouve: “Você 
vai me dizer agora o que posso ou não ser?” 
Não, Álvaro não poderia mesmo dizer a Alex o 
que poderia ser ou não, porque a sexuação, tal 
como Lacan nos disse, é outra coisa do que, na 
linguagem comum, falamos em “assumir-se” 
ou “sair do armário”. A assunção, para a psi-
canálise, diz respeito à implicação subjetiva do 
sexo a partir de uma inscrição a respeito do sig-
nificante fálico – há a possibilidade de recusa 
dessa inscrição! - efetuando-se uma significa-
ção no encontro do corpo com aquele signifi-

Tenmyouya Hisashi
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cante. Vale lembrar o corpo além de sua condição de imagem no espelho, ainda que seja 
em relacão ao olhar do Outro, mas tomá-lo como corpo vivo, erógeno, corpo de gozo. 
As fórmulas que Lacan chamou de sexuação ensinam que masculinidade e feminilidade 
são eleições de gozo inconscientes. A resposta de Alex, recusando-se a posicionar-se 
como homem ou mulher, independentemente de que sua anatomia “facilite” ou não a 
escolha, não inviabiliza, pela lógica das fórmulas da sexuação, que se sitúe frente a seu 
gozo, seja ele todo fálico ou não–todo fálico. Parece esclarecedora a passagem que tomo 
emprestada de Éva Pigois que diz: “Face à problemática contemporânea colocada pela 
intersexualidade, a psicanálise deve, claro, escutar os pensamentos emergentes, mas ela 
deve, sobretudo, preservar um lugar para o inesperado, o acidente que revela o falasser 
e sua diferença: mesmo no genoma, há lugar para o singular”
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XXY no Cien
Mônica Campos

As atividades do 2º semestre do Cien Mi-
nas foram abertas com o Cine Cien. A escolha 
do filme exibido, “XXY” - filme argentino escri-
to e dirigido por  Lucía Puenzo(2007) – auxilia 
a investigar a questão o que é ser homem?, 
escolhida pelo Cien para tratar o que aparece 
como enigma e as soluções possíveis encon-
tradas pelo púbere/adolescente, no encontro 
com o sexual. Neste filme, um sujeito adoles-
cente apresenta, devido a uma mutação, ca-
racterísticas físicas de ambos os sexos. Diante da indefinição anatômica do sexo, seus 
pais evidenciam as dificuldades para dar tratamento e destino ao que será esta jovem, 
qual será sua definição sexual. Entretanto, ao escolherem esperar pela manifestação da 
sexualidade da(o) filha(o), com a chegada da puberdade, se deparam com uma ambiva-
lência, esta própria do humano, mas também com a singularidade da(o) adolescente em 
cena que irá, ainda, impedir uma definição através do discurso médico.

A conversação, rica e viva permitiu, diante do impasse colocado pelo filme: o que 
fazer com a indefinição sexual trazida no corpo?, extrair as demandas frente ao sujeito. 
No caso do filme, uma demanda materna, outra social e, ainda, uma expectativa do pai 
de que sua(seu) filha(o) possa ser protegida(o) até ter condições de decidir. A condição 
anatômica deste sujeito acolhe várias possibilidades de escolha, inclusive qual anatomia 
quer ter, provocando angustia ao seu redor. As questões que perpassam o filme colocam 
as soluções apontadas pela ciência, como a hormonização e a cirurgia, mas também a 
palavra do pai, como o que faz vacilar as saídas até ali encontradas para o que acontece 
a(o) sua (seu) filha(o).

Na conversação, aparece o caso de uma transexual, atendida no setor de psicologia 
do TJMG que, diferente da película, ao bater à porta da justiça, solicitando a mudança de 
nome, já havia se submetido à cirurgia para transformar sua genitália, até então masculi-
na, em feminina. Embora revele uma definição, sua angústia não era menor, pois mesmo 
tendo construído um corpo de mulher, ao se apresentar oficialmente, era o nome de 
nascimento, masculino, que constava em sua documentação. Entretanto, surpreenden-
temente, ante a sentença do juiz que além do nome próprio modifica também, em seu 
registro civil, o sexo - que passa a ser feminino -, a reação deste sujeito é não aceitar esta 
última mudança, argumentando que “o sexo está na cabeça”, sendo esta uma escolha 
própria e não da justiça. O embaraço se coloca novamente entre a anatomia e a posição 
sexual.

Em XXY, bem como no caso apresentado, aparecem os vários discursos que in-
terpelam o sujeito diante da sexualidade, seja para normatizá-lo ou para classificá-lo 
conforme cada disciplina. Roberto Chateaubriand,técnico da PBH, atuante com o públi-
co LGBT em sua experiência plural, ressalta, na conversação, que a nomeação TRANS é 
acadêmica, ou seja, há um discurso que tenta nomear e padronizar as variantes sexuais 
que não fazem a correspondência anatomia/escolha sexual. A contemporaneidade, no 
entanto, tem convocado novas respostas, sendo assim permitido apostar em um uso 

Eddie Hara, Dead fuckin’ Beuys & the Gang, 2009
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próprio e melhor, ou seja, no caso a caso, dos tratamentos protocolares, sendo a subje-
tividade o norteador de uma solução particularizada. Nesta via, as múltiplas definições 
que os próprios sujeitos de suas histórias se dão como Lésbicas, Gays, Bissexuais, Tra-
vestis, entre outros, são frutos de demandas de inclusão dessas minorias, nas diferentes 
singularidades que comportam, indicando para um infinito de possibilidades nas mani-
festações do um a um.
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Sobre a diferença sexual: breve comen-
tário a partir da experiência do CIEN
Virgínia Carvalho

“Que é ser homem?” Tal questão foi 
isolada a partir da Conversação dos Labo-
ratórios CIEN Minas. Um desses labora-
tórios convida à palavra 20 rapazes que, 
em atitude de recusa, não permaneciam 
dentro da sala de aula na escola onde es-
tudavam. Uma outra conversação teve 
como ponto /problema o comportamen-
to exibicionista de um adolescente que, 
tal como Diógenes, no centro da sala de 
aula produz reboliço com a exibição de 
seu órgão sexual. Outro laboratório des-
taca o testemunho de uma jovem de se 
passar por homem, tentando, para isso 
e com apoio no jogo significante, bancar 
a “homi-cida”. O laboratório interessado 
pelo uso das tecnologias digitais põe em 
evidência a busca de jovens rapazes nas 
redes sociais como suporte para deci-
frar a questão de como ser homem. Essa 

também é a questão de jovens que se encontram envolvidos com o tráfico de drogas.
Assim, “Que é ser homem?” se tornou a questão do CIEN Minas para o segundo 

semestre de 2016. Pretendemos trabalhar este tema de forma livre e divertida, como 
Jacques-Alain Miller, em seu texto de Arcachon (1997), destacou a respeito das conver-
sações dos gregos. Por isso, designamos “conversações ao vivo” nossa iniciativa de trazer 
para o debate o que se extrai da experiência inter-disciplinar. Como já é sabido, “inter” e 
“disciplinar”, no CIEN, são separados por um hífen, para preservar o vazio de não saber 
entre as disciplinas (orientação de Judith Miller, 2007): “Um vazio que pode indicar o 
lugar de uma ausência vibrante, viva, como um coração que bate, pulsante” (MILLER, 
2007, p.5).

XXY: eleição do sexo?
O filme XXY, de Lucía Puenzo, animou uma sessão CINECIEN neste semestre. O que 

é ser homem e o que é ser mulher? é apresentado por meio de um imperativo social. 
Alex deve se decidir entre uma ou outra posição, já que nasceu hermafrodita. O enredo 
do filme mostra como a sexualidade não é natural, nem passível de normatização. XXY, 
sob o viés da intersexualidade, instigou uma conversa sobre as escolhas (forçadas ou 
não), na esfera do gênero, da posição sexuada, do modo de gozo, perpassando pela in-
terferência da biologia.

Face à eleição sexual, o que o sujeito elege? Mais além da anatomia ou das iden-
tificações, trata-se de uma eleição do gozo, como explicitou os trabalhos do 1º Colóquio 

Giuseppe Capogrossi
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Internacional do OCA – Observatório da Criança e do Adolescente, realizado em parceria 
com o CIEN, sobre a rubrica: Mais além do gênero: o corpo adolescente e seus sintomas 
(maio/2016).

“Sou homem e sou mulher”, afirma o personagem Alex. Ou, ainda: “E se não há o 
que escolher?” A conversação provocada pelo filme em CINECIEN levou os presentes a 
se interrogarem se já não havia uma eleição feita por Alex – escolha que não escapa, em 
certa medida, ao trânsito entre o lado feminino e o masculino da sexuação. A esse res-
peito, a psicanálise não é binarista, justamente porque considera que esse trânsito entre 
as duas posições sexuais existe para todos os seres falantes. Mais além da diferença 
anatômica, “conserva o princípio da diferença entre os sexos concernentes às distintas 
distribuições do gozo – seja ele o gozo fálico ou o gozo “não-todo” fálico” (SANTIAGO et 
al, 2014).

“Erro comum”: menino ou 
menina?

A conversação dos integrantes dos 
cartéis do OCA, com Daniel Roy, em agos-
to/2016, sobre o tema “TRANS - sexo e 
gênero no tempo da infância” –realizada 
também em parceria com o CIEN –, evi-
denciou a contribuição da psicanálise de 
explicitar que a nomeação feita com base 
na anatomia não corresponde, necessa-
riamente, ao modo de gozo sexual. O que 
constitui normalmente um impasse para 
o púbere, frente à eleição que busca fa-
zer, é esse modo de gozo, próprio a cada 
um.

Daniel Roy, remetendo-nos ao “..ou 
pior” (1971/72), de Lacan, nos lembra 
que entramos na vida por um “erro co-
mum”, à saber, o de considerar que ter 
ou não ter nos representaria. Quando o 
bebê ainda está na barriga da mãe, diz-
-se, a partir da anatomia, se será menino ou menina. A presença do instrumento fálico 
leva a dizer que é um menino e a esperar que se comporte como tal, na perspectiva da 
lógica do proprietário. A ausência do mesmo, leva à afirmação de que é uma menina e 
espera-se dela certa feminilidade. Seria essa a tentativa de dar uma significação à dife-
rença sexual a partir do que “se tem ou não no meio das pernas”. Para Vilela (2012), eis 
o ‘erro comum’, pois “isso só será verdade se a criança consentir com o gozo fálico, se 
ela tirar daí consequências em sua relação com o homem e com a mulher, e as aceitar”.

Para Daniel Roy, não importa ao psicanalista “se é um homem ou uma mulher”, já 
que ele não se baseia em nenhuma norma prévia. Isso não o leva, por outro lado, a des-
considerar os efeitos da anatomia e da biologia sobre o sujeito. A psicanálise considera 
o corpo biológico –esclarece Jésus Santiago na Conversação –, assim como a natureza e 
a diferença entre os sexos. Desde Freud (1925/1996) são lembradas as consequências 

Josh Smith
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psíquicas da distinção anatômica entre os sexos e a práxis nos mostra o quanto, mesmo 
em tempos trans, não é possível anular essa diferença.

Enfim, a psicanálise acolhe a flexibilidade e a transgeneidade dos modos de gozo, 
e se interessa pelos efeitos do choque do significante sobre o corpo, que também é de 
carne e osso. E o CIEN, com sua intervenção orientada e, ao mesmo tempo, em contex-
tos plurais, pode nos trazer mais avanços sobre o tema, no “ao vivo” que a inter-discipli-
nariedade possibilita.
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