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Psicanálise
e adolescência
A psicanálise lacaniana
não só fundamenta uma
prática não estandardizada,
mas também obtém
efeitos analíticos
dissociados de um ideal.
Nada de modelos
prêt-à-porter, mas
efeitos analíticos únicos
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Desde sempre, Freud reconhecia que a
aplicação da psicanálise à teoria e à prá-
tica da educação de crianças e adolescen-
tes despertava o maior interesse. Das três
profissões impossíveis, preconizadas pelo
pai da psicanálise - educador, psicanalis-
ta e governante -, aqueles que se dedicam
aos jovens adolescentes se deparam com a
interface entre educar e psicanalisar.

Um discípulo de Freud, August Aich-
horn (1878-1949), foi o primeiro a tentar
fundar o ato educativo com base na psica-
nálise. Professor e educador especializado,
sua experiência central se deu pelo viés do
acolhimento, em instituições, de jovens in-
fratores em Viena nos anos 1920. Mas é
preciso não confundir o psicanalista com



Educador: uma
das três profissões
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preconizadas por

Freud

o educador. Aichhorn, por exemplo, já
era educador antes de seu encontro com
a psicanálise. Entretanto, fica claro que há
uma interface entre educação e psicanálise
quando estão em questão crianças e jovens
adolescentes, seja pelo contato do psicana-
lista com os pais, com a família, seja pelo
contato com a escola ou ainda com as ins-
tituições de assistência.

Mas essa interface foi abordada, antes
de tudo, pela literatura. Algo constatado
tanto por Freud quanto por Lacan - que
lembrará posteriormente disso em Ou-
tros escritos (1965) —, que sabiam da pre-
cedência da arte em relação à psicanálise
em muitos casos. Sobre a juventude, por
exemplo, há algumas obras-primas, nas

quais convergem as questões da educa-
ção e da psicologia social. Entre elas, O
despertar da primavera (1891), cujo autor,
o dramaturgo Wedekind, foi considerado
por Bertold Brecht, com Leon Tólstoi e
August Strindberg, um dos grandes edu-
cadores da Europa moderna. Nesta peça,
Wedekind ousa tocar no tema do desper-
tar da sexualidade, substituída no título
pelo termo "primavera", para dar conta da
moral da época. Por isso, no início do sé-
culo 20, foi objeto de estudo da sessão da
Sociedade Psicológica das Quartas-feiras
(Viena, 1907), reunião semanal de Freud
com seus primeiros discípulos.

Não seria possível deixar de lado, tam-
bém, Os sofrimentos do jovem Werther
(1774), de Goethe, e Emílio, de Jean-Jac-
que Rousseau, embora este mais restrito
ao plano da infância propriamente dita.
Para Goethe, o tema do direito aos senti-
mentos, seja o dos afetos incontidos, seja o
do poder superior do amor, seria sua forma
de postular a questão moral do suicídio.

Voltando à psicanálise, Freud jamais
usou o termo "adolescência". Ele se refere
somente à puberdade, período que suce-
de ao da latência; uma vez que existe vida
sexual infantil, reconhecida como sexua-
lidade perverso-polimorfa. A novidade da
puberdade é que, também em função da re-
produção, coloca-se a possibilidade de des-
carga das pulsões autoeróticas, dando as
condições definitivas da escolha de objeto.

Lacan, por sua vez, refere-se aos meni-
nos adolescentes, exatamente em um pre-
fácio a O despertar da primavera (1974),
em que comenta a história do que é, para os
meninos adolescentes, fazer amor com as
mocinhas, o que não se dá sem o despertar
de seus sonhos. Para ele, Wedekind ante-
cipa Freud, e muito, visto que nessa altura
Freud ainda cogitava sobre o inconsciente
e, quanto à experiência que instaura o re-
gime deste, nem sequer a havia posto de
pé quando da morte do dramaturgo.

Adolescência no novo milênio
Por outro lado, com a contribuição

psicanalítica, neste início de século 21, os
temas da adolescência já não se apresen-
tam de forma indireta ou nebulosa. Ao 47



J U V E N T U D E contrário, os adolescentes padecem de
E OBSESSÃO uma superexposição.

Entre as patologias contemporâne-
as observadas na adolescência, a adição
toma um lugar preponderante entre aque-
las provenientes da civilização do medo.
Nesse sentido temos todo tipo de depen-
dências, ao lado das síndromes do pânico,
anorexia, bulimia etc. As drogas, o jogo, a
internet tomam a frente da cena por se-
rem práticas que se iniciam no período
adolescente da vida. O vício se inicia na
adolescência, como mostra a maioria das
pesquisas e como também o confirma nos-
sa observação em serviços de assistência.
Além disso, para Freud (1924) o sintoma
obsessivo se forma na adolescência, quan-
do as tendências eróticas se mascaram sob
a bandeira da moralidade.

O que caracteriza o adolescente na
atualidade é o errático; ele nunca está in-
tegralmente inscrito em uma instituição,
seja na família, seja na escola etc. Diferen-
temente da criança, que está sempre em

Atualmente, é mais óbvia a relação entre o
remédio e o alívio que a pessoa encontra nas
drogas, na bebida, no tabagismo, nas compras.
Em suma: o remédio que alivia gera dependência

alguma instituição, o adolescente, segun-
do Alexandre Stevens (2005), está sempre
desfazendo laços para engatar em novas
identificações, principalmente aquelas que
encontra nos bandos de adolescentes.

Os adolescentes erram. Isto quer dizer
que, não estando inscritos integralmente
em uma instituição, ficam errando de uma
instituição a outra, mostrando estar mal-
inscritos no campo social. Os sujeitos erran-
tes têm a aparência de adolescentes tardios
e o prolongamento da adolescência significa
que não constituíram um traço definido, sin-
gular em relação ao campo social.

Existem aqueles que buscam proteção
na instituição, quando deixam de funcionar
suas já precárias referências subjetivas (fa-
mília, escola etc.), isto em relação ao laço
constituído pelos adultos. Buscam, assim, a
instituição como ponto de ancoragem.

Alguns passam de uma instituição para
outra, sendo que a própria instituição ser-
vê de laço, de âncora. Todo o cuidado é ne-

cessário para que a instituição não vire um
"extintor" de sujeitos, um espaço de ex-
termínio. Apesar de erráticos, os adoles-
centes às vezes identificam-se com o traço
da toxicomania e buscam uma instituição,
mas esta identificação não os articula à
sua referência histórica, não lhes permi-
tindo construir um sintoma, um modo
de vida. Pelo contrário, trata-se de uma
identificação comunitária, que os inscreve
em um coletivo no qual a subjetividade se
dissolve, por meio do qual se produz uma
segregação em relação ao campo social. É
seguindo a orientação da psicanálise que
uma instituição pode, ao contrário da di-
mensão de asilo que isola os adolescentes
da sociedade ao acolhê-los, se prestar a fa-
vorecer a fala, a "facilitar a constituição de
um traço singular nos sujeitos, que lhes
permita ancorar seu gozo", como afirma
Alexandre Stevens, no artigo "El errar del
toxicômano" (2005).

Para além da questão dos jovens de-
pendentes há uma relação intrínseca entre
a toxicomania e o mal-estar contemporâ-
neo. As patologias sempre surgem como
remédios para o mal-estar inerente ao ser
humano, e o que surge como remédio, aos
poucos, vai se transformando em perigo.

Desde Freud, sobretudo em O mal-es-
tar na civilização (1929), sabe-se que há
interação entre jogo patológico, álcool,
tabaco e outras dependências. Ele mesmo,
por sua vez, postulava a interação entre a
religião, o delírio, o amor, as dependências
químicas e até a sublimação, tendo como
denominador comum o fato de serem mu-
letas frente ao mal-estar. Muletas que ser-
vem de apoio para os acidentes; os remé-
dios que, paulatinamente, transformam-se
em perigos.

Atualmente, é mais óbvia a relação
entre o remédio e o alívio que a pessoa
encontra nas drogas, na bebida, no taba-
gismo, nas compras. Em suma: o remédio
que alivia gera dependência. Nessa rela-
ção, Freud postulava que, de modo geral,
tudo que é usado como muleta pode ge-
rar vícios: a fé, o amor, o delírio e até a
sublimação, embora reconhecesse não ser
simples perceber, por exemplo, quando a
religião encontra seu lugar nessa série.
Podemos incluir aí o jogo, os esportes ra-
dicais, a internet etc.

A droga como muleta é o mais grossei-
ro, porém o mais eficaz desses métodos de



influência, porque nos insensibiliza, com a
intoxicação que produz. Ela nos torna in-
sensíveis ao sofrimento, às decepções etc.
Mas, para Freud, essa insensibilidade não
provinha só da intoxicação, mas também
da "mania, uma condição semelhante à in-
toxicação Cque] surge sem administração
de qualquer droga intoxicante". O estado
maníaco ou eufórico é o que as dependên-
cias buscam, de modo geral, com ou sem
introdução de drogas.

O jogo patológico também faz parte,
pelo ponto de vista da psicanálise, da cate-
goria de remédio perante o mal-estar, que se
transforma em seu contrário: em perigo.

Estado de Sujeito x sociedade
prêt-à-porter

Há outro elemento clínico que interage,
ou que faz interagir o jogo patológico com
as outras dependências. Se, por um lado, o
jogo acarreta alívio da dor, por outro, pro-
duz um desenganche em relação ao Outro
Social. Os dependentes apresentam, nos
momentos mais agudos, uma insensibili-
dade tal aos prejuízos do vício que só po-
dem receber ajuda quando um familiar, ou
amigo, ou chefe os empurram para o trata-
mento. Embora a insensibilidade os desco-
necte da realidade, do ambiente familiar ou
profissional, um laço atravessa o mal-estar

para arremessá-los na direção de uma sa-
ída. Geralmente, os grupos de pesquisa e
assistência aos dependentes contam com
trabalhos junto aos familiares.

Esse trabalho procura resgatar o vín-
culo com o Outro, embora o Outro esteja
posto de antemão na linguagem. Trata-se
aqui de resgatar o laço social com o Outro
a partir de um sintoma próprio, não mais
a partir da identificação coletiva. Essa é
a proposta da psicanálise, que apresenta
como método a transferência, entendida
como uma relação inédita, neste disposi-
tivo que teve Freud como inventor. Atra-
vés do restabelecimento do vínculo com
o Outro Social haverá uma recuperação
do controle perdido, de maneira paulati-
na; o jogo, como muleta, quando passa ao
comando, impossibilita uma reversão, ou
seja, uma saída singular.

Se na época de Freud havia alguns re-
médios e a dependência era um sintoma
isolado, entre outros, atualmente as várias
respostas se transformaram em respostas
iguais, as mesmas para todos: o consu-
mo generalizado. Há, na atualidade, dois
modelos de tratamento das patologias
chamadas mentais, dois modelos que se
opõem: o das terapias cognitivo-compor-
tamentais e o das terapias que levam em
conta a transferência. Nestas últimas, o 49



J U V E N T U D E êxito do discurso se mede no caso a caso,
E OBSESSÃO no laço da transferência, na clínica do par-

ticular/singular.
O jogo patológico pode ser inserido

no que a psicanálise chama de "clínica da
urgência", diferenciando-se das urgências
sociais, econômicas, psiquiátricas. Embo-
ra possa ter algo semelhante a todas elas,
constitui um momento de crise na vida das
pessoas, levando-as a atos desesperados e
sempre impulsivos. Falamos de um sofri-
mento envolto no mais profundo mutismo.

Na atualidade, nossa cultura quer minimizar os
"riscos"; isto fica mais patente nas toxicomanias,
uma vez que o corpo está, nesses casos, ainda mais
comprometido do que em outras problemáticas

A urgência aqui é concebida como sendo
da ordem do ato: não se endereça a alguém
especificamente, portanto se endereça a to-
dos. Por exemplo, ninguém joga para per-
turbar o parceiro, seja o cônjuge, sejam os
pais, filhos ou irmãos. Nesse sentido, busca-
se através do jogo patológico uma satisfação
que não passa pelo Outro, e sim pelo próprio
corpo, que se inscreve como autoerotismo. É
algo da ordem do gozo autista, da mastur-
bação como metáfora do autismo.

A psicanálise busca transformar a crise
em "estado de sujeito", tentando instalar

"O adolescente está
sempre desfazendo

laços para engatar em
novas identificações,

principalmente aquelas
que encontra nos

bandos de adolescentes"

o dizer no lugar da ação, ou instalar o sa-
ber (acessando o saber do inconsciente) no
lugar da ação. Atualmente, a psicanálise
serve não somente para fundamentar uma
prática não estandardizada, mas também
para obter efeitos analíticos dissociados de
um ideal. Nada de modelos prêt-à-porter,
mas efeitos analíticos singulares, únicos.

O terapêutico vem por acréscimo, tam-
bém sem ideal, sem modelo; ele é compatí-
vel com a psicanálise e produzido por um
discurso que o condiciona, um discurso
analítico, que Lacan define como o laço
social determinado pela prática de uma
análise. No modelo de tratamento usado
pela psicanálise, é o vínculo, a transferên-
cia, que condiciona a existência de uma
prática que visa à singularidade.

Nossa cultura, na atualidade, quer mi-
nimizar os "riscos" e isto fica mais patente
nas toxicomanias, uma vez que o corpo
está aí ainda mais comprometido do que
em outras problemáticas. A psicanálise
lacaniana inclui algo que o discurso socio-
lógico não leva em conta e termina redu-
zindo o "ser de cada um" ao "ser social",
baseando-se somente em dados e conclu-
sões estatísticas.

Para entendermos mais sobre a função
das instituições que podem acolher o es-
tilo errático dos adolescentes, Alexandre
Stevens (2005) pontua que a psicanálise
busca na instituição, em sua versão mo-
derna de comunidade de vida, algo mais
que uma função de asilo, algo que igual-
mente ultrapasse a mera regulação da
existência de um sujeito em um universal
no qual as regras são iguais para todos, o
que favorece, por outro lado, a exclusão do
sujeito e da própria instituição, para fora
do campo social.

A psicanálise busca, seja nas institui-
ções, seja na prática clinica cotidiana, en-
focar o adolescente, um por um, naquilo
que o distingue de qualquer outro adoles-
cente, algo que atravessa todas as identi-
ficações para enfocar seu cerne. A figura
do adolescente mostra-se exemplar quan-
do pretendemos abordar as patologias
contemporâneas em sua relação com as
instituições, como a família, a escola ou a
assistência especializada.

A tese lacaniana sobre a toxicomania,
de ruptura com o falo, mais exatamente
com o gozo fálico, remete a um modo de
gozar no qual, aparentemente, prescinde-



se do Outro, sem poder servir-se dele. A
droga como solução, para o caso do ado-
lescente, evita as questões postuladas pelo
complexo de castração, permitindo ao to-
xicômano liberar-se das obrigações que a
função fálica impõe.

A adição é uma forma de inscrição,
pode-se dizer enviesada, no laço social. A
cantora Amy Winehouse celebriza a ex-
periência de dependente, que se libera de
suas obrigações, desprezando a reabilita-
ção, tal como o mostra a letra da músi-
ca Rehab: "Tentaram me mandar para a
reabilitação, eu disse não, não, não". Há
uma espécie de estabilização na identifica-
ção a partir de um traço de gozo comum
a um coletivo. Contudo, serem propícios a
condutas de risco não significa que este-
jam dispostos a assumir esses riscos, res-
ponsabilizando-se pelas conseqüências do
consumo. O que tentam evitar assim, na
realidade, é enfrentar uma questão sobre o
sexual ou sobre sua existência, verdadei-

ros motivos de angústia.

Individualismo ou autonomia?
Vale aqui distinguir as "condutas de

risco", que identificam o toxicômano a um
coletivo, em que a subjetividade se dissolve
nas passagens ao ato, do risco inerente ao
circuito fálico. Os mais propensos ao risco
estão, na verdade, submersos na compulsão,
bem longe dos riscos que a subjetividade
implica. Pois para Lacan, em Escritos, sem-
pre somos responsáveis por nossa posição
de sujeito. O cerco ao risco, com programas
universais de prevenção e de tutela, tem
como resultado a negação de toda dimen-
são subjetiva. Subjetividade implica res-
ponsabilidade e risco, inclusos no circuito
fálico. E não assumir os riscos implica es-
tar fora do circuito fálico. Correr constante
risco de vida é uma expressão que traduz
uma relação intrínseca com a morte.

A dimensão autista do gozo, manifes-
tada na parceria com as drogas, mesmo 51
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quando estas são provenientes de uma
medicina cosmética, que se dedica a camu-
flar os problemas decorrentes do circuito
fálico, pertence ao liberalismo, à época
em que nos lixamos para os ideais. Con-
tribui muito na questão de liberação das
obrigações o fato de o tema da felicidade
ser elevado à condição de ideal supremo,
na modernidade, mesmo sem haver con-
senso quando se trata de verificar os efei-
tos deste advento. Por um lado evoca-se,
como um desvio aberrante, a imposição
do "dever de felicidade" e o direito à fe-
licidade se transforma em imperativo de
euforia, tornando mais difícil ainda a pro-
vação do fracasso da felicidade.

Temos, na atualidade, como prova
dessas transformações, o surgimento de
novos transtornos, tais como o Trans-
torno de Ansiedade Social (TAS). No
TAS, os traços anteriormente tributários
de uma personalidade tímida aparecem
agora como uma doença neurológica: "Se
a pessoa tem algum prejuízo no desem-
penho social, acadêmico ou profissional
por dificuldade de se expor em público
ela pode sofrer de TAS", como exposto
em estudo publicado no jornal O Estado
de S. Paulo (8/07/2008). A autoavaliação
negativa ou a "fracassomania", uma con-
vicção de que nenhuma iniciativa própria
dará certo, são porta de entrada do TAS.

Por outro lado, segundo Gilles Li-

povetsky, em seu livro Felicidade Para-
doxal, e contrariando a tese do desvio
aberrante, é questionável a alternativa
de felicidade sem ideal: será realmente a
obsessão contemporânea por plenitude
causadora de infelicidade ou é mais bem
uma "realização perfeita, irresistível, do
programa da modernidade individualista
e mercantil. E, certamente, não serão os
apelos a 'zombar da felicidade' que muda-
rão o que quer que seja".

Assim sendo, a psicanálise não visa o
efeito de apaziguamento produzido pela
identificação ao coletivo, embora este
possa representar a possibilidade de
encontro com um psicanalista, via am-
bulatórios e centros de assistência, pois
tal identificação abole as diferenças, e
sabemos, com Lacan, da relação entre a
globalização e os efeitos de segregação.
Essa forma de união dos mercados (glo-
balização) por um lado, e os processos
de segregação, por outro, são marcados
pela universalização, a qual, com o in-
tuito de anular as diferenças, vê a segre-
gação ressurgir. É uma época em que as
políticas enfraquecem quando compara-
das às economias.

Se dizer-se dependente adquire sta-
tus de identidade, pois através desta
identidade o adolescente pode se rela-
cionar com outros jovens, igualmente
identificados aos transtornos contem-

"A dificuldade
moderna reside em

distinguir a fronteira
entre individualismo

e autonomia"
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porâneos; por outro lado se trata de
uma identidade no circuito da ação, um
laço social que passa pela mesmice de
falar com outros idênticos a si mesmo.
A identidade no transtorno produz o
individualismo, modo de entender tam-
bém o exercício da segregação. Os jo-
vens, agrupados por transtornos, não se
relacionam entre si, pois falam o tempo
todo do mesmo, a provocação do vômi-
to, o jogo, as compras etc. Esta forma
de identidade os identifica mais e mais
ao transtorno. Portanto, trata-se de uma
identidade que leva ao individualismo. A
psicanálise é contrária ao individualis-
mo moderno. Para Lacan, a noção de in-
consciente é uma relação, não quer dizer
que a dimensão do particular fica elidi-
da. Trata-se de resgatar o ser na relação,
ou melhor, na operação de alienação.

A idéia de um psiquismo individual
concebido, segundo Jacques-Alain Mil-
ler, como um mundo fechado, se afina
com os sintomas oriundos das classifica-
ções do Manual Diagnóstico e Estatís-
tico de Transtornos Mentais 4a edição
(DSM-IV), resultado da aplicação do
cálculo das probabilidades à estatística.
Sendo que a referência aí é a norma, o
normal estatístico, ou seja, sem a possi-
bilidade de distinguir-se dos outros, de
se destacar, o que resta para o sujeito é
um mundo fechado, sem dialética com o
Outro. O coletivo da norma reduz o su-
jeito a um solipsismo.

Os prejuízos provenientes desse tipo
de identidade com o transtorno contri-
buem para tornar maior o individualis-
mo: a magreza excessiva perturba mais,
quando os programas dos jovens sempre
incluem a comida, o fast-food. A dívida
do jogo ou das compras perturba e impe-
de as saídas. As drogas, que estão entre as
figuras do mal-estar na cultura, também
levam ao isolamento e à segregação.

A dificuldade moderna reside em dis-
tinguir a fronteira entre individualismo
e autonomia. Não é fácil, em nossos dias,
separar quais são os bens oriundos da
produção cultural e quais vêm do merca-
do de consumo. Até que ponto a internet
e o MP3 geram dependência?

Outra dificuldade sobre a qual não
se abordou neste artigo, mas bastante
relevante do ponto de vista da psicanáli-
se quando se trata de abordar o tema da

adolescência, é a da diferenciação entre
os sexos. O masculino e feminino cons-
tituem saídas distintas do complexo edi-
piano. Nisto Lacan parte de Freud. Tra-
ta-se da assunção subjetiva do biológico
que implica, para ambos os sexos, se situ-
ar em relação ao atributo fálico, do ter ou
não ter, pois já não se considera a sexu-
alidade, a partir de Freud, como uma de-
terminação biológica ligada a um objeto
predeterminado. Pois ele, como já vimos,
rompe com os preconceitos morais da
época, reconhecendo o caráter perverso-
polimorfo da sexualidade infantil. Já para
o destino do feminino, na experiência da
análise, a resposta lacaniana será tomar
as mulheres, uma por uma, fora do uni-
versal, não mais tomadas pela falta. Mas
seguir as pegadas de Lacan neste ponto
transcende a temática do adolescente
como sintoma contemporâneo.

Angelina Harari é membro da Escola Brasileira de
Psicanálise e doutora em Psicologia pelo IPUSP.

"A cantora Amy
Winehouse celebriza

a experiência de
dependente, que
se libera de suas

obrigações, desprezando
a reabilitação"
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