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ORIGEM DA ADOLESCÊNCIA

A adolescência, enquanto uma fase da vida compreendida entre 
a infância e a idade adulta, é uma construção social. Até o sécu-
lo XVIII, a adolescência era confundida com a infância. No la-
tim, empregavam-se indiferentemente as palavras puer e adolescens 
(criança e adolescente, respectivamente). Com a revolução indus-
trial, a sociedade da época passou a se preocupar com o trabalho 
de crianças e jovens, definindo leis específicas para sua entrada nos 
processos produtivos. Nota-se que as crianças foram diferenciadas, 
de certa forma, dos jovens, mas ninguém havia pensado em arti-
cular a puberdade a uma fase específica do desenvolvimento hu-
mano (Capanema, 2009). No entanto, até então, não se pensara 
em fazer da puberdade os limites da infância.

Um dos primeiros pensadores da adolescência, Rousseau, no 
livro IV de Emílio, ou da Educação (1972), foi quem demarcou 
este campo histórico, definindo a adolescência como um segundo 
nascimento, ao afirmar que nascemos duas vezes: uma para a vida, 
outra para o sexo. Rousseau diz do “perigo que esta fase da vida 
comporta e sugere estratégias educativas para lidar com a crise da 
puberdade e chegar à idade da razão” (Lacadée, 2011, p. 30).

Alberti (2009) afirma que muitos estudos da área da sociologia, 
da arqueologia do saber e da história, puseram em evidência a ne-
cessidade que a comunidade científica do final do século XVIII e 
início do século XIX tinha em designar uma certa categoria etária, 
a fim de integrá-la na sociedade, com o intuito de exercer sobre ela 
uma disciplina mais vigilante. Vemos, então, a puberdade ser as-
sociada à ideia de crise, sobretudo com a disciplina da Psicologia, 
e o campo social busca, a partir daí, domesticar esta etapa da vida.

Assim, em meados do século XX, o adolescente começará a ser 
considerado perigoso e violento. Essa dimensão da juventude como 
problemática é maximizada pela publicação de Adolescence, obra 
do psicólogo americano Stanley Hall (1904). Esse autor atribuiu 
a esta faixa etária qualidades antitéticas retomadas de Rousseau, 
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como hiperatividade e inércia, sensibilidade social e autocentris-
mo, intuição aguda e loucura infantil. Funda, dessa maneira, uma 
nova imagem social que se associa indelevelmente a essa fase da 
vida, considerada, na literatura clássica da Psicologia (Aberastury, 
1971), uma etapa de crise a ser superada, com maiores ou menores 
avatares (Guerra et al, 2012). Não por acaso, trata-se do período 
em que, sedimentado o capitalismo, a mão de obra excedente, as-
sim como a supérflua que, com o tempo, cresce, exigem regulação 
e destino. Vemos, assim, surgirem questões, não apenas em relação 
ao delineamento da adolescência, como também discussões em re-
lação à definição jurídica da idade legal para inserção no trabalho, 
junto à estruturação dos direitos trabalhistas.

Na atualidade, verificamos o que vem sendo chamado de uma 
“adolescentização” dos adultos (Calligaris, 2000), que insistem em 
cultuar a experiência do corpo jovem, da beleza fugaz, da fruição 
descomprometida do porvir que caracteriza essa etapa da vida. Na 
contramão dessa experiência, temos testemunhado, com a popu-
lação jovem que se envolve com atividades infratoras, um curto-
circuito desse tempo de elaboração e de passagem, numa pressa 
que antecipa o aparecimento de comportamentos ditos adultos 
em corpos púberes. Assim, adolescentes assumem as contas da 
casa, a mãe e seus filhos, envolvendo-se em atividades produtivas 
ilícitas, de forma a garantir o sustento de sua família de origem 
(Guerra et al, 2012). 

Há, portanto, em nossa sociedade brasileira, experiências dís-
pares desse tempo de entre duas margens. Como assinalam os es-
tudos antropológicos, a adolescência é uma experiência marcada, 
em algumas sociedades, por rituais precisos, temporalmente de-
marcados, podendo durar horas ou anos. E encontra nas culturas 
urbanas contemporâneas uma espécie de ausência simbólica de 
referência de passagem, na medida em que o mundo adulto, en-
carnado pelas tradições, encontra-se liquefeito e muitas vezes ino-
perante nessa função de transmissão geracional. “A adolescência 
não existe em uma sociedade que não tem o tempo de margem 
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destinado à transmissão entre a infância e as responsabilidades so-
ciais “adultas” ” (Le Breton, 2013, p. 09).

Deparamo-nos, pois, com uma tarefa complexa no setor pú-
blico da Assistência Social quando essa função de transmissão é 
convocada ou, ao contrário, desprezada pelo jovem em conflito 
com a lei. O mesmo se passa quando, acompanhando uma famí-
lia, testemunhamos os pontos traumáticos e impossíveis de serem 
transmitidos de uma geração a outra, resvalando nos corpos ado-
lescentes em seu compromisso com a verdade perdida nesse elo 
geracional.

Assim, uma equipe do Serviço de Proteção e Atendimento Es-
pecializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) evidencia seu impasse 
ao discutir, em supervisão, como intervir com uma adolescente, 
vítima de violência sexual em ponto central da capital mineira. 
Trata-se de jovem que atualiza, em sua puberdade, no encontro 
com o sexo, uma vivência traumática que assolara sua família dé-
cadas atrás: sua mãe, aos 14 anos, fora pega sendo abusada sexu-
almente pelo pai, mas a avó interpretou a cena como sendo uma 
traição da filha e a expulsou de casa, ficando com o marido (avô). 
Também aos 14 anos, essa jovem é cooptada à violência sexual, se-
melhante à atividade de prostituição, reeditando o silêncio da dor 
materna no próprio corpo. Tal é o caso de outra jovem que tivera 
a mãe estuprada por cinco homens, também aos 14 anos, crime 
sexual que lhe gerou um filho. Quando esta jovem engravida, logo 
após o parto, mata-se com tiro na barriga. 

É claro que essa linha geracional interrompida atesta um rasgo 
no tecido simbólico que se ocuparia da transmissão intergeracio-
nal de um lugar de referência para o jovem ou a jovem. Na ausên-
cia de rituais em nossa cultura ocidental, temos verificado o ensaio 
solitário de adolescentes para realizarem essa travessia, com maior 
ou menor grau de sucesso.

E também não podemos desconsiderar que, ao lado dessa de-
terminação simbólica e afetiva, de matiz inconsciente, nos dois 
casos, assim como nos demais que são acompanhados no setor, 
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encontramos adolescentes e famílias marcadas pela precariedade 
econômica, pelo risco e pela vulnerabilidade, pelo convívio próxi-
mo e territorial com a criminalidade, pela insistência reincidente 
do discurso do sistema econômico em alocá-los como excluídos e 
a tratá-los como classe destinada à pobreza e seus avatares, natura-
lizando sua situação de segregação e perpetuando a desigualdade 
social. É exatamente desse encontro entre determinações diferen-
tes que nascem os quadros de maiores impasses e de maiores difi-
culdades de condução nesse setor.

A problematização que os técnicos formulam, em sua ação coti-
diana, introduz uma questão acerca do estatuto de suas interven-
ções (reparatórias, preventivas, compensatórias, emancipatórias) e 
acerca de seu lugar na reprodução ou na resistência à perpetuação 
do processo histórico, econômico e social que condiciona essas 
tantas existências. Compreendamos melhor como se compõe a 
adolescência, a partir da experiência íntima de cada jovem com as 
transformações da puberdade, para, então, podermos pensar nos 
condicionantes que afetam a experiência da juventude brasileira.

PSICANÁLISE, PUBERDADE E ADOLESCÊNCIA

Freud (1905/1980) dedicou um capítulo da obra Três ensaios 
sobre a teoria da sexualidade para tratar das transformações ad-
vindas da puberdade. Ao longo deste trabalho, não menciona a 
palavra adolescência, mas enfatiza a puberdade e sua repercussão 
na vida mental do sujeito, que terá que realizar um imenso traba-
lho psíquico para reorganizar a sua sexualidade. Destacamos dois 
principais aspectos abordados por Freud. 

1) Na infância, a pulsão é autoerótica, ou seja, satisfaz-se no próprio 
corpo. Freud (1905/1980) ensina que é através dos cuidados mater-
nos que a criança se sexualiza. É porque alguém lhe dá de mamar, 
que sua boca será erotizada, é porque alguém lhe limpa as fezes, que 
seu ânus será erotizado, é porque alguém lhe olha, que seu olhar será 

u
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erotizado. Ou seja, é através daquilo que é da ordem da necessidade 
que a sexualidade pode, no contato com o outro da mesma espé-
cie, advir. Ela advém, primeiramente, de uma forma fragmentada 
em zonas erógenas diversas e anárquicas, na fase que chamamos de 
autoerotismo. As pulsões sexuais, assim organizadas de forma parcial, 
submetem-se, na puberdade, ao primado da genitalidade, configu-
rando numa nova modalidade de satisfação. Nela o primado genital 
organiza de maneira secundária e submetida a ele, as diferentes for-
mas de satisfação oral, anal e fálica.

2) Na puberdade, ocorre também o desligamento da autoridade 
dos pais. A escolha do objeto sexual na puberdade é, na verdade, 
uma reescolha, nos diz Freud (1905/1980). Isto porque na primeira 
infância, o sujeito já se posicionou em relação a sua escolha objetal, 
que é agora reatualizada na puberdade. Isto implica em reviver as 
experiências de satisfação no terreno preparado desde as experiên-
cias infantis, que têm, como base de fundo, o Complexo de Édipo. 
Assim, o púbere deve se desligar dos pais a fim de encontrar um 
objeto amoroso real externo, que, embora diferente daquele da in-
fância, carrega suas marcas. A adolescência, portanto, caracteriza-se 
por ser um momento muito doloroso, mas fundamental ao desen-
volvimento do indivíduo e ao desenvolvimento da civilização. “Ao 
crescer o indivíduo liberta-se da autoridade dos pais, o que consti-
tui um dos mais necessários, ainda que mais dolorosos, resultados 
do curso do desenvolvimento. [...] Na verdade, todo o progresso 
da sociedade repousa sobre a oposição entre as gerações sucessivas” 
(Freud, 1909 [1908]/1980, p. 243).

Lacan (1974/2003) enfatiza que na puberdade há o encontro 
com o real, o inédito, o inassimilável, por tratar-se de algo novo 
na experiência do sujeito e do mundo. Não há um saber a priori 
sobre a sexualidade, então a puberdade desorganiza a forma como 
o adolescente enxerga a si mesmo e ao mundo, evidenciando um 
vazio, que o adolescente busca solucionar. Trata-se, portanto, da 
construção de um novo saber, melhor dizendo, de um novo saber-
fazer com o corpo, com a lei, com o limite e com o outro, ponto 
de onde o adolescente passa a se mirar, construindo fórmula e 

u
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lugar para operar no mundo (Lacadée, 2011). Dessa maneira, o 
adolescente porta a chave da ruptura.

Assim, a adolescência seria uma resposta do sujeito ao encontro 
com a puberdade. Segundo Stevens (2004), a adolescência é o 
arranjo particular através do qual cada sujeito irá organizar sua 
existência, diante do impossível encontrado na puberdade, a sa-
ber, “a ausência de saber, no real, quanto ao sexo; é a não relação 
sexual” (Stevens, 2004, p. 31). A peça O Despertar da Primavera 
(2008), escrita por Frank Wedekind em 1890, retrata uma per-
sonagem em busca da palavra certa para lhe dizer do mistério da 
vida. Para tanto, ele recorre à leitura de toda a enciclopédia, sem 
êxito, apontando a falta de palavras para nomear sua experiência. 
A força desta obra teatral reside na sua atualidade pois, ao longo 
dos anos, retrata de forma bastante viva as respostas variadas de 
cada  personagem  frente à delicada transição - a adolescência -, o 
que faz eco até os dias de hoje. 
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Seja a experimentação, seja a recusa, seja a busca de saber ou sua 
recusa, seja a inibição, a sedação com as drogas, a aderência a gru-
pos, enfim, diferentes caminhos assinalam possibilidades e limites 
para entrada na vida adulta. Portanto, a adolescência, na orienta-
ção lacaniana, é uma resposta ao real que irrompe com o advento 
da puberdade, marcando o trabalho de elaboração de entrada na 
vida adulta. Vejamos como as condutas de risco, que têm demar-
cado a experiência adolescente em nossa cultura, quase como um 
ritual privado de passagem, podem ser compreendidas.

CONDUTAS DE RISCO     

O termo conduta de risco é utilizado para descrever comporta-
mentos em que a vida é colocada em perigo, “numa série de con-
dutas díspares que têm em comum a exposição de si mesmo a uma 
probabilidade não desprezível de se ferir ou de morrer, de lesar 
seu futuro pessoal ou de colocar em perigo a própria saúde” (Le 
Breton, 2009, p.41). Como exemplo, Le Breton (2009) menciona 
as toxicomanias, a delinquência, as tentativas de suicídio, os distúr-
bios alimentares, a errância, o gosto pela velocidade no trânsito e os 
esportes radicais. As condutas de risco dos jovens causam perplexi-
dade e mal-estar, pois vivemos numa sociedade na qual a segurança 
dos seus membros é um horizonte das políticas públicas.

De acordo com Le Breton (2009), o jovem contemporâneo vive 
uma situação de desamparo, pois não encontra no campo social, 
uma resposta quanto ao valor da vida. Haveria uma “fragmentação 
atual dos sistemas simbólicos” (Le Breton, 2009, p. 36), tornando 
difícil a transmissão às jovens gerações das balizas que poderiam 
alicerçar “o sentimento pessoal do seu valor próprio como indi-
víduo” (Le Breton, 2009, p. 36). Diante deste quadro, os jovens 
arriscam a própria pele, não para morrer, mas para significar a sua 
existência, para saber se a vida vale a pena, ele ressalta.
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Para explicar esse jogo com a morte, Le Breton (2007) recorre 
ao ritual ordálico, característico da Idade Média, em que o indi-
víduo deveria passar por uma prova para atestar sua inocência ou 
culpabilidade diante de um fato ocorrido. Se passasse pela prova 
e dela sobrevivesse, era comprovada sua inocência. Do contrário, 
se morresse, era porque era mesmo culpado. Assim, o ordálio tem 
uma conotação oracular. De maneira semelhante, na medida em 
que testam a morte através de atividades perigosas para daí extrair 
um saber sobre si, os jovens também recorrem a uma instância 
superior, à própria morte, como uma instância oracular.

Lacadée (2007), na mesma vertente que Le Breton, analisa que 
correr risco “revela um sofrimento que pede para ser limitado, re-
gulado, autenticado por uma marca simbólica. Por não ter recebido 
essa marca simbólica, o adolescente a produz, e por aí reivindica 
ser ouvido na dimensão de sofrimento, apelo, invenção e vida” (p. 
03).  Ao tratar da temática, o autor utiliza as poesias de Rimbaud 
para ilustrar que, na adolescência, trata-se de buscar “o lugar e a fór-
mula” (Lacadèe, 2011, p. 32) da “vida verdadeira” (Lacadèe, 2011, 
p. 27). Ou seja, na medida em que o adolescente é atravessado pela 
experiência da puberdade, que exige dele o desligamento das figu-
ras parentais e uma nova configuração da imagem de si, ele pode 
se lançar na busca de uma nova forma de ser, em outro lugar, lon-
ge do círculo familiar.

Isso que é experimentado no corpo, intraduzível na língua do 
Outro, escancara um fracasso em encontrar a palavra chave para 
entrar num sentido comum, e “dá ao sujeito o sentimento de estar 
à parte, em exílio” (Lacadée, 2011, p. 28). Na tentativa de contor-
nar esse vazio de sentido, o adolescente recorre ao agir: “a dimen-
são do agir permite ao adolescente [...] inventar outros parceiros, 
outras cenas, outras comunidades de vida, outros lugares de tra-
duções, e mesmo correr o risco, pôr sua vida em jogo” (Lacadée, 
2011, p. 28). Esta citação de Lacadée é bastante preciosa, uma vez 
que aponta a dimensão perigosa do agir, mas também a abertura 
para a invenção e a potência criativa que a adolescência carrega.
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Por outro lado, chama a atenção o fato de que, no momento em 
que é preciso uma separação do par parental, o jovem se depara 
com uma certa fragilidade de referências no campo social, o que 
dificultaria a elaboração da experiência da adolescência. Isto porque 
não estamos submetidos aos ideais que regiam a civilização anterior-
mente. Logo, não há um discurso universal para orientar o sujeito, 
exigindo a construção de respostas individualizadas (Miller, 2004).

A adolescência, portanto, traz, em nossa cultura, atravessada pe-
las diferenças territoriais, regionais, sociais e econômicas, a marca 
da diversidade em suas formulações e respostas. Fazer desse perío-
do de travessia um período de construção é, também para o técni-
co das políticas públicas que intervém com o jovem, tarefa árdua. 
O adolescente busca as margens e as orientações para existir com 
os outros, que nem sempre lhes são fornecidas pelo laço social na 
atualidade. Assim, “no contexto do individualismo democrático, 
cada adolescente se torna seu próprio ‘passador’, e decide sozinho 
sobre o sentido de sua existência” (Le Breton, 2013, p. 9). “Passa-
dor” ou passeur, em francês, pode ser traduzido tanto como aquele 
que faz uma travessia de uma margem a outra em um rio, quanto 
como aquele que faz passar na fronteira clandestinamente... Posi-
ção que muitos adolescentes, no confronto com um vazio alteritá-
rio, transformam em modo de vida.

O ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Se é impossível reduzir a experiência singular de cada sujeito 
com o corpo, com as palavras e com a cultura a denominadores 
comuns, por outro lado, há uma lógica estrutural que atravessa 
experiências de mundo, configurando modos de resposta com os 
quais esses jovens se identificam. É sobre esses pontos que passa-
remos a tratar agora. No trabalho com adolescentes em conflito 
com a lei, cumprindo medidas socioeducativas, assim como na 
prevenção à mortalidade juvenil, dado epidemiológico grave no 
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país (Waiselfisz, 2013), apreendemos alguns elementos que aqui 
apresentamos e que podem orientar a ação técnica, bem como in-
terferir na ação política que podemos realizar com eles, com suas 
famílias e com suas comunidades.

Para Waiselfisz (citado por Souza, 2013), os complexos proble-
mas determinantes da violência juvenil aparecem na mídia e em 
uma boa parte da bibliografia como uma consequência quase na-
tural do fenômeno chamado juventude, como se o termo juven-
tude estivesse associado à violência, e esta associada a determinada 
classe social, por sua vez qualificada e naturalizada como perigosa, 
sobretudo a partir de um recorte racial. Cria-se, assim, um dis-
curso que dá corpo à ideologia que sustenta a lógica capitalista. O 
que não corresponde à realidade, dado que expressões de atuação 
política (Castro et al, 2012) e resistência cultural (Dayrell, 2003) 
têm sido a outra face da experiência juvenil brasileira. Assim, a 
violência juvenil, associada à juventude, à pobreza e à raça, apare-
ce como uma falsa categoria explicativa quase universal e natural 
de nossa cultura nacional globalizada, quando em realidade é um 
fenômeno que carece ser esclarecido em suas determinações.

As explicações mais tradicionais para a causalidade do crime são 
oriundas da Sociologia. Cano e Soares as reúnem em cinco tipos:

a) teorias que tentam explicar o crime em termos de patologia individual; 
b) teorias centradas no homo economicus, isto é, no crime como uma 
atividade racional de maximização do lucro; c) teorias que consideram o 
crime como subproduto de um sistema social perverso ou deficiente; d) 
teorias que entendem o crime como uma consequência da perda de con-
trole e da desorganização social na sociedade moderna; e) correntes que 
defendem explicações do crime em função de fatores situacionais ou de 
oportunidades (Cano e Soares citado por Cerqueira e Lobão, 2003, p. 04).

Como se vê, os grandes modelos criminogênicos não atravessa-
ram ainda a discussão da determinação inconsciente, associada às 
condições materiais, na escolha pelo crime, ainda que teóricos da 
psicanálise tenham se dedicado ao tema. Freud (1916/1980), em 
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especial, analisa os criminosos em consequência do sentimento 
de culpa, mostrando que o crime pode servir para castigar o cri-
minoso, quando este é apenado, aliviando assim seu sentimento 
inconsciente de culpa.

Lacan, por seu turno, trabalha a questão do direito e da justiça 
na sua tensão com o supereu individual, sobre o fundo do declí-
nio paterno e da decomposição da família. Ele também inverte os 
termos da relação entre o direito e o crime, retomando as palavras 
de São Paulo: não existe pecado antes da lei (Lacan, 1950/2003, p. 
128). Lacan destaca, além dessa perspectiva simbólica, a dimensão 
social e política do crime, pensado como sintoma social, e estabe-
lece que “com a Lei e o Crime começava o homem” (1950/2003, 
p. 132), desmontando a ideia de que existiriam instintos inatos 
para o crime ou potencial agressivo elevado nos criminosos. Traz 
à cena, assim, o quanto o tratamento e a penalização do crime 
dependem da estrutura de poder estabelecido (Cottet, 2009). 

Outra grande contribuição lacaniana radica na proposição de 
que, por nossa condição de sujeito, somos sempre responsáveis, 
deslocando o discurso freudiano da culpa para o da responsabili-
dade. Verificamos, pois, a aposta lacaniana na responsabilização, 
que engaja sujeito e civilização no laço social.

Ora, o mundo mudou. A forma como compomos o laço so-
cial não é mais a mesma. Como lembra o cantor Caetano Veloso, 
algo está fora da nova ordem mundial. Em seu livro Confiança e 
Medo na Cidade, Bauman (2009) destaca que a supervalorização 
do indivíduo, característica da Era Moderna, deixou à margem 
um grupo de pessoas que, sem poder contar com a proteção do 
coletivo, não têm como construir uma ascensão individual. A so-
lidariedade, que antes organizava as relações dos indivíduos, deu 
lugar à competição entre os mesmos.

Essa operação teria como consequência a produção de uma clas-
se de pessoas consideradas “incapacitadas para a reintegração e 
classificadas como não assimiláveis, porque não saberiam se tornar 
úteis nem depois de uma reabilitação” (Bauman, 2009, p. 22). 
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São “supérfluas e excluídas permanentemente”, sentencia Bauman 
(2009, p.22). A própria estrutura econômica gera um excedente 
e cria uma problemática: como lidar com este resto, inassimilável 
pela própria estrutura que o gerou?

Como vimos, as instituições religiosas, filantrópicas, jurídicas e 
estatais foram, historicamente se ocupando desse público. Hoje o 
público jovem se torna um impasse social central no Brasil - país 
cujos índices de mortalidade juvenil ultrapassam os de países em 
guerra. E, se a adolescência é caracterizada estruturalmente por 
um momento delicado, no qual o sujeito se vê encontra despido 
de palavras para simbolizar sua experiência, adolescer, na contem-
poraneidade, é também uma arriscada encruzilhada no campo 
econômico e social. Dados apresentados desde o primeiro Mapa 
da Violência no Brasil, de 1998, mostram a mesma realidade dos 
dias de hoje: o massacre dos jovens negros da periferia. Em 2012, 
fica claro o recorte racial e de classe nas taxas nacionais de homi-
cídios no Mapa, intitulado, por isso mesmo, “A cor dos homicí-
dios no Brasil”. “Com fortes oscilações de um ano para outro, 
a tendência geral desde 2002 é: queda do número absoluto de 
homicídios na população branca e de aumento nos números da 
população negra” (Waiselfisz, 2012, p. 09). Para o país como um 
todo, enquanto o número de homicídios de jovens brancos “cai 
33%, o de jovens negros cresce 23,4%, ampliando ainda mais a 
brecha histórica pré-existente” (Waiselfisz, 2012, p. 29).

Portanto, diante de uma organização social que não favorece 
um olhar atento aos jovens, lembrado principalmente pelos seus 
atos violentos, a infração pode se tornar, para muitos, a única pos-
sibilidade de vislumbrar um pertencimento, ainda que submeti-
dos à ordem de ferro que caracteriza o crime (Guerra, 2011). A 
mudança observada no contexto do delito, com o aumento de 
atos infracionais (tráfico de drogas), tem produzido efeitos de-
vastadores para a saúde e a qualidade de vida dos mais jovens; e 
muitos adolescentes, em razão deste envolvimento, são vítimas de 
homicídio (Souza, 2013).
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Entre os fatores situacionais que propiciam a ocorrência de 
violência juvenil, o tráfico de drogas tem profundo impacto na 
situação de violência enfrentada pelos jovens brasileiros em ge-
ral. Tal constatação pode ser comprovada pelos vários estudos que 
demonstram que o perfil socioeconômico dos adolescentes que 
entram em conflito com a lei, por exemplo, pela prática do tráfico 
de drogas, é similar ao dos que morrem por homicídios, principal 
tipo de causa externa que vitimiza adolescentes (Souza, 2013).

O tráfico de drogas constitui a matriz mais insidiosa e perigosa, 
e que cresce mais velozmente, a se reproduzir no recrutamento de 
jovens vulneráveis. Essa matriz tem assumido uma característica 
peculiar ao infiltrar-se e disseminar-se como estilo cultural e meio 
econômico de vida. Juntamente com o tráfico de armas, é a dinâ-
mica criminal que mais aumenta nas regiões metropolitanas brasi-
leiras e mais organicamente se articula à rede do crime organizado 
(Soares citado por Souza, 2013).

A liberdade de percorrer um grande espaço não é jamais sem 
bússola. A experiência de alguns jovens revela que, muitas vezes, 
nada vem ditar em seu ambiente sociocultural sobre qual conduta 
ter, qual caminho seguir. Sua chance é pequena diante da procura 
de uma resposta às suas esperas. Para Le Breton (citado por Souza, 
2013), como vimos, uma conduta de risco é uma maneira de o 
jovem verificar sua potência pessoal e testar sua garantia, afirman-
do o valor da vida verdadeira. Se a sociedade não pode garantir ao 
jovem que sua existência tem um sentido e um valor, se não pode 
assegurar seu futuro, ele se expõe de uma forma solitária e indecisa 
a formas selvagens de encontrar sentido para sua existência. O que 
implica numa pesquisa individual de limites físicos no afronta-
mento do mundo, através de ações pontuais e de atividades nem 
sempre confiáveis.

A entrada no tráfico e o enfrentamento das provas e desafios, 
que a permanência nessa atividade impõe, configuram para alguns 
adolescentes uma espécie de tentativa de fazer uma passagem para 
a vida adulta e responder à questão do que fazer para se tornar um 
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homem (Souza, 2013). “Colados” com os colegas e “intrujados” 
com o “patrão”, atravessados pelo corpo adolescente e pela ur-
gência de satisfação, parecem atuar na imediatez do cotidiano da 
sobrevivência. Inseridos na trama imaginária do Outro do tráfico 
e aderidos ao seu saber-fazer, parecem não contar mais como su-
jeitos que se apropriam de suas próprias experiências, mas antes 
se apresentam como corpos-objeto que se lançam na manuten-
ção desse sistema de vida. Nesse sentido, não diferem do corpo-
produção acerca do qual Marx (2006) advertia em sua discussão 
sobre a alienação do trabalhador – salvo por se anestesiarem com 
adicções diversas, cultuar o prestígio comunitário que ganham 
e atuarem ininterruptamente com seus corpos-escudos expostos 
diariamente à morte (Guerra et al, 2009).

Isto posto, podemos reunir algumas hipóteses sobre adolescên-
cia e infração, de forma a problematizarmos e ampliarmos o es-
pectro da ação socioeducativa no campo das políticas públicas.

HIPÓTESE 1

O desaparecimento do Pai no plano político está para a Guerra, 
assim como o abandono do pai (edípico) está para a guerrinha. 
O que isso quer dizer? Na atualidade, na ausência de referentes 
universais de ordenação do mundo no plano político e simbóli-
co, responde uma lógica de extermínio da população supérflua do 
capitalismo. Dentro desse grande conjunto de vidas, marcado pela 
exclusão e pela segregação, uma parcela do grupo de jovens homens, 
negros e pobres, em nosso país, compõe a guerrinha, enquanto sis-
tema de vida ancorado na rivalidade imaginária e na identificação 
servil à lógica do crime, especialmente no microtráfico de drogas 

GUERRA                                   

DESAPARECIMENTO DO PAI
(político)   

guerrinha  

abandono do pai
(edípico)

// 
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ilícitas (Guerra, 2011), como resposta à sua condição histórica e 
afetiva. Respondem, assim, às avessas, à determinação que con-
diciona suas existências. Paradoxalmente, onde se arranjam para 
deixarem de ser supérfluos, tornam-se elimináveis. Instala-se entre 
eles uma lógica na qual o extermínio é a pedra angular, responden-
do esse estado de Guerra ao desaparecimento da ordem regulatória 
no campo político com a queda dos ideais no contemporâneo. E, 
a esse desaparecimento político do pai, corresponde o abandono 
simbólico do pai no plano edípico, culminando na identificação 
imaginária ao saber do Outro do narcotráfico com sua tirania não 
dialetizável, vivida na rivalidade imaginária instalada entre as gan-
gues inimigas do tráfico (Guerra, 2011).

HIPÓTESE 2

Também se verifica uma inversão do valor social atribuído à regu-
lação e à manutenção da vida. Nesse sentido, os jovens marcam 
sua presença na cena da cidade baseada no tripé revolta-vingança-
morte, numa relação de traição, suspeita e descrença na lei jurídica 
e no Outro social. Com isso, cumprem uma espécie de destino 
social marcado pelo que eles cunharam como os três “Cs”: cadeia, 
caixão ou cadeira de rodas. Fazer vacilar esse sistema pode favore-
cer a produção de novas saídas, diferentes daquelas que se dão pela 
servidão ao crime (Guerra, Canuto e Martins, 2015).

HIPÓTESE 3

Os homicídios reiterados entre os jovens, que compõem quadro 
epidêmico, no qual 43% dos assassinatos no Brasil se dão com 
população jovem, negra e pobre, parecem assinalar uma tentativa 
de inscrição simbólica e política na polis que fracassa ao irrealizar o 
atravessamento entre um estado de horda, à parte, excluído, para 
um estado de proteção jurídica e recobrimento político (Martins 
e Guerra, 2013). Muitos jovens testemunham que precisaram in-
fracionar para ter acesso aos seus direitos básicos. Essa situação, 
reveladora da injustiça e da violação política, já fora assinalada 
por Arendt (2012), quando a autora lembrava que, se um homem 
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precisa se tornar um criminoso para ter sua dignidade recupera-
da, já estamos fora do campo de cobertura dos direitos. Não nos 
parece diferente do adolescente autor de ato infracional que, ao 
receber essa alcunha, se torna proscrito na cena da cidade e, ao 
mesmo tempo, inscrito no circuito de proteção do Estado.

HIPÓTESE 4

Para esses jovens, parece também haver uma supressão do compasso 
de espera, da produção da fantasia e da tomada de decisão na solução 
de responsabilidade que seria construída pelo púbere, na travessia 
adolescente para a vida adulta. Na ausência de um tempo de elabora-
ção e de uma tomada subjetiva de decisão, o adolescente parece não 
se implicar em suas escolhas de vida, não se responsabilizando por 
seus atos. A posição dos jovens no crime aparenta, assim, engendrar 
um semblante de vida adulta no qual os púberes passam a operar 
como adultos, apoiados no saber do Outro do crime com o qual se 
identificam, sem, por ele, se responsabilizarem (Guerra et al, 2012).

HIPÓTESE 5

A presença desses jovens no laço social funciona pela intermitência e 
inconstância, na qual a criatividade dos jovens torna-se forte recurso 
subjetivo de sobrevivência, face ao uso despotencializado dos recur-
sos oficiais e públicos que chegam a eles. Face à pobreza e descaso 
em que estão imersos, inventam formas de convivência não pacífi-
cas, com alta restrição de circulação pelo espaço geográfico e inten-
sa desconfiança pelos pares (Guerra et al, 2012). De revoltados se 
tornam temidos, fundando uma nova condição de reconhecimento. 
Essa postura dificulta o acesso das medidas socioeducativas a mui-
tos jovens que criam uma relação de indiferença com os dispositi-
vos públicos e da Justiça, exigindo um trabalho de implicação, não 
apenas do jovem, mas também da sociedade, demarcando novos 
termos para a ação política (Guerra, Otoni, Martins, 2014, p. 127).

HIPÓTESE 6

Conseguimos, assim, chegar a três premissas para explicar o fenô-
meno da letalidade juvenil, tomando como perspectiva de análise 
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sua dimensão subjetiva, a saber: a de que o jovem busca afirmar o 
valor da vida verdadeira com suas condutas de risco; a de que visa 
recobrir politicamente sua presença na cidade, encontrando, entre-
tanto, um sistema que legitima seu extermínio; e a de que busca sua 
verdade subjetiva com seus atos infratores. Na primeira situação, 
na ausência de rituais de passagem, realizam uma espécie de ritual 
pessoal que beira o limite da vida, na busca de afirmar o gosto de 
viver. No segundo caso, o jovem busca inscrever-se politicamente na 
cena da cidade, encontrando o saber-fazer do crime como orienta-
ção e a justiça como limite. E, na terceira situação, respondem aos 
hiatos transgeracionais, fazendo de seu sintoma, um sintoma social. 
Assim, em sua experiência de corpo, são atravessados pela busca de 
sua própria verdade que se revelaria num modo de saber viver.

HIPÓTESE 7

Compreendendo o laço social como discurso, que inclui a lin-
guagem e o afeto que a ela escapa, verificamos que os mesmos 
elementos discursivos, como família, comunidade, amigos, crime 
e religião, que favorecem situações de enlaçamento, também po-
dem promover o desenlace do jovem, exigindo uma reconfigura-
ção de sua participação na vida pública, aos moldes da tradição já 
conhecida ou da invenção de novos modos de viver. Essa chave 
de leitura lógica permite que vislumbremos diferentes percursos 
subjetivos na trajetória do crime, em especial no tráfico de drogas 
ilícitas. Elementos como a comunidade podem fidelizar o sujei-
to ao laço pela tradição, através do sentimento de pertença, ou 
reconstituir laços pela via da inserção em gangues. Também a fa-
mília tanto pode favorecer o desenlace com a figura do pai ou 
recompor o laço pela tradição através do nascimento de um filho. 
Trata-se de conectivos que podem inscrever percursos de vida em 
diferentes direções. Concluímos que a dinâmica laço-desenlace 
compõe estruturalmente a forma de posicionamento dos jovens, 
marcada pela intermitência e apoiada nos elementos-chaves do 
discurso que caracterizam seu cenário sociossimbólico.
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HIPÓTESE 8

Chegamos também ao entendimento de que as regras, leis e dis-
curso, que normativizam a vida nos aglomerados, criam ali uma 
nova ordem, disjunta da normatividade que rege a sociedade civil. 
Estruturalmente falando, não se trata de exclusão, de paralelismo, 
de subconjunto ou de especularidade a estrutura da relação entre 
a lei “verdadeira” e a lei “de quem mora”, como nos ensinou um 
jovem (Guerra, 2013). Parece-nos antes tratar-se de uma respos-
ta imponderável à realidade do sistema, inventada com as pró-
prias ferramentas estruturais do sistema econômico da linguagem, 
ao mesmo tempo em que prescinde de seu universal predicador. 
Como se pode notar, parece estarmos longe de uma falência de re-
cursos simbólicos, mas antes numa multiplicação de suas formas, 
não referidas a um ordenador comum. Esse campo de norma-
tização configura-se numa espécie de simbólico territorializado, 
regionalizado, como se convivêssemos em ilhas regimentais para 
tratar o real, produzindo semblantes variados em cada cenário re-
gulamentar. Essa é uma das novidades de nosso tempo, cujo teste-
munho os jovens nos oferecem sob olhares advertidos.

HIPÓTESE 9

Também confirmamos que a realidade subjetiva não pode ser 
pensada desconectada da realidade política e econômica. Assim, 
como vimos na introdução dessa coletânea, a intervenção sobre 
uma dessas dimensões interfere na outra de modo não equivalen-
te, mas operatório, gerando efeitos de mudança nos dois planos, 
e podendo engajar o sujeito, as políticas públicas e a cultura em 
uma nova resposta. Assim, concluímos que é preciso fazer uma 
leitura do jovem em conflito com a lei que ultrapasse o saber do 
corpo, a condição da política, o destino da história e, antes, toque 
seus limites, no ponto em que a vida se escreve na cidade e se re-
pete na tentativa de se reinventar outra.
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