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QUANDO A VIDA 
NÃO VALE A PENA: 
CONSIDERAÇÕES 
SOBRE O SUICÍDIO 
ENTRE OS JOVENS1

HELIANE DE ALMEIDA LINS LEITÃO

RESUMO

Apoiado na psicanálise de Winnicott, 
este trabalho apresenta uma reflexão 
sobre o suicídio entre adolescentes 
e jovens na atualidade. Na adoles-
cência, período de relativa turbu-
lência e apatia, emerge novo poten-
cial agressivo que pode se manifestar 
como ato autodestrutivo. O suicídio 
adolescente pode servir como esca-
pe à angústia gerada pela necessida-
de de sentir-se vivo e real. Somadas 
à solidão adolescente, constatamos 
condições culturais que favorecem 

o risco suicida, tais como a 
efemeridade, vazio, futili-
dade e fluidez entre fantasia 
e realidade. Quando se esvai 
a possibilidade de emergên-
cia do ‘self’ criativo, condi-
ção para uma vida que vale 
a pena ser vivida, podem se 
organizar defesas que levem 
ao suicídio, como última 
tentativa de proteger o ver-
dadeiro ‘self’ da submissão 
e do aniquilamento. 

1 

Trabalho apresen-

tado na mesa re-

donda organizada 

pelo GPAL na 8ª 

Bienal Interna-

cional do Livro de 

Alagoas, 2017.

Psicóloga, Professora do Instituto de Psicologia da Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL) e membro do GPAL
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Recentemente temos sido impactados por 
crescente onda de suicídio entre adolescentes 
e jovens ao redor do mundo. Enquanto as es-
tatísticas confirmam um aumento dos casos 
de morte por suicídio entre os jovens, supõe-
-se que grande parte das tentativas de suicídio 
que não resultam em morte são subnotifica-
das (Braga & Dell’Aglio, 2013). Neste cenário, 
surgem indagações acerca da vulnerabilidade 
juvenil ao suicídio, a qual se insere em condi-
ções socioculturais contemporâneas que pa-
recem favorecer este potencial. Consideran-
do a psicanálise winnicottiana, este trabalho 
apresenta uma reflexão acerca do suicídio en-
tre adolescentes e jovens na atualidade. 

O suicídio é um tema complexo e cercado 
de tabus. Seu significado é incerto, dependen-
do de amplas variações individuais e culturais. 
Considerado um fenômeno psicossocial, o 
suicídio juvenil pode ser entendido como uma 
resposta às intensas exigências psicológicas e 
sociais que cercam a adolescência e juventu-
de, estando associado à transgeracionalida-
de, pobreza, conflitos familiares e exposição à 
violência (Braga & Dell’Aglio, 2013). Enquan-
to a incidência de tentativas de suicídio entre 
meninas é maior, o suicídio que leva à morte 
prevalece entre os meninos, os quais se uti-
lizam de meios mais violentos para alcançar 
este objetivo. Além disso, considera-se o fe-
nômeno do ‘contágio suicida’ entre os jovens, 
o qual parece ocorrer por imitação, desenca-
deado por notícias de suicídio ou por se co-

nhecer pessoas, especialmente ami-
gos, que cometeram suicídio (Braga 
& Dell’Aglio, 2013). 

Geralmente o suicídio é correla-
cionado com a presença de alguma 
desordem psiquiátrica como trans-
torno de humor, transtorno rela-
cionado ao uso de álcool e drogas, 
esquizofrenia e transtorno da perso-
nalidade. A depressão, caracteriza-
da por tristeza, culpa, desesperança, 
falta de motivação e interesse pela 
vida, é considerada a condição de 
maior risco ao suicídio. Isolamen-
to e pensamentos de morte, típicos 
de estados depressivos, são aponta-
dos como importantes preditores do 
comportamento suicida. 

O gesto suicida remete à impul-
sividade, exposição ao perigo, ten-
dência a testar os limites e à relação 
com a transgressão, comuns na ju-
ventude. Na linguagem psicanalí-
tica, o suicídio é frequentemente 
referido como uma “passagem ao 
ato”, associada à impulsividade e à 
busca de escape ao sofrimento.

Segundo Faria (2007), embo-
ra Winnicott não tenha publicado 
textos específicos sobre o suicídio, 
seu interesse por este tema se reve-
la em vários artigos ao longo de sua 
obra. Winnicott alerta para o risco 
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de suicídio presente nos mais diversos qua-
dros clínicos, incluindo-se condições em que 
o adoecimento está oculto sob uma aparen-
te normalidade. Em referência ao pensamen-
to de Winnicott, Faria (2007) considera que a 
possibilidade do suicídio se torna real quan-
do o processo de desenvolvimento emocio-
nal do indivíduo se encontra inibido, podendo 
se concretizar caso não seja possível retomar 
as condições de provisão necessárias para tal 
amadurecimento.

Primeiramente constatamos que Winnicott 
(1950-55/2000) aborda o suicídio no contex-
to da sua teoria da agressividade em relação ao 
desenvolvimento emocional, afirmando que 
“assassinato e suicídio são fundamentalmen-
te a mesma coisa” (p. 288). Segundo ele, para 
se compreender o comportamento agressi-
vo é necessário conhecer as raízes da intenção 
agressiva. Tal afirmativa aponta para as diver-
sas possibilidades de compreensão do gesto 
suicida, as quais precisam considerar varia-
ções individuais e condições ambientais. 

Winnicott considera que a fantasia suicida 
pode ter como objetivo destruir o que há de 
ruim no interior do indivíduo, associando-
-se, portanto, com a culpa e a expiação (Win-
nicott, 1950-5/2000; 1966/1994). Esta ten-
dência pode manifestar-se desde a infância, 
muitas vezes expressa em brincadeiras ou na 
disposição para acidentes (Winnicott, 1950-
5/2000). Winnicott aponta, ainda, a impor-
tância de se atentar ao risco de suicídio ocul-

to em transtornos psicossomáticos 
(Winnicott, 1964/1994), assim como 
presente na depressão (Winnicott, 
1956/1994). 

No contexto da adolescência e ju-
ventude, a possibilidade de suicídio 
ou de tentativa de suicídio apresen-
ta importantes peculiaridades. As 
ideias de Winnicott acerca da ado-
lescência são relevantes neste con-
texto, contribuindo com a compre-
ensão das vivências e inquietações 
características desta fase e dos anos 
da juventude. 

Winnicott (1961/2005; 1971/1975) 
descreve a adolescência como um 
período de relativa turbulência e 
reativação de conflitos infantis, no 
qual emerge a potência pulsional 
adulta, confrontando o adolescen-
te com novas possibilidades, tanto 
sexuais quanto agressivas. O ódio e 
a morte são temas centrais no pro-
cesso adolescente, porque, na fan-
tasia inconsciente, crescer se cons-
titui num ato agressivo (Winnicott, 
1971/1975, p. 195). As transforma-
ções corporais da puberdade se as-
sociam com o amadurecimento pul-
sional e mudanças na relação do 
adolescente com a destrutividade 
e a morte, marcadas, simultanea-
mente, pelo desejo de morte e o de-
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sejo de ser eterno. Este potencial agressivo 
na adolescência traz “um forte risco de que 
a agressividade se torne manifesta sob forma 
suicida” (Winnicott, 1971/1975, p. 199). O im-
pulso suicida ou o suicídio real podem, tam-
bém, se associar à responsabilização pesso-
al, exagerada e patológica, de todo o mal que 
existe no mundo real ou imaginado (Winni-
cott, 1971/1975, p. 200).

Além disso, Winnicott afirma que a adoles-
cência se caracteriza pela imaturidade asso-
ciada à impulsividade, isolamento, busca de 
uma identidade pessoal e necessidade de sen-
tir-se real (Winnicott, 1961/2005; 1971/1975). 
Na adolescência “tudo está em suspenso”, 
pois o adolescente não sabe bem quem é, nem 
em que se tornará (1961/2005, p. 123), situa-
ção que gera um sentimento de irrealidade. O 
adolescente busca descobrir quem ele é, an-
seia por um sentimento de existir, de ser al-
guém real e verdadeiro. Essa incessante busca 
por tornar-se real pode ser acompanhada por 
um desejo de morte. 

O sentimento de irrealidade tem relação 
com o vazio, inutilidade e futilidade. Asso-
ciado ao isolamento típico do adolescente, 
compõe um cenário depressivo que reve-
la a vulnerabilidade emocional característica 
da adolescência. A busca por uma identidade 
pessoal e um sentimento de existir podem le-
var o adolescente a atitudes concretas que são 
reais na medida em que afetam efetivamente o 
ambiente. O ato suicida pode representar uma 

solução psíquica para o sentimen-
to de irrealidade, pois morrer pode 
ser melhor do que uma vida vazia de 
sentido, e sentir a morte ser melhor 
do que não sentir nada. Nesse sen-
tido, o suicídio pode ser entendido 
como um escape à angústia adoles-
cente pela necessidade de sentir-se 
vivo e real, representando uma pro-
teção contra a depressão e desper-
sonalização.

Para combater o sentimento de 
irrealidade, portanto, o adolescen-
te pode lançar mão de comporta-
mentos concretos e visíveis que re-
percutem no ambiente (Winnicott, 
1961/2005). Associado à impulsi-
vidade típica da adolescência, tais 
atitudes podem se expressar como 
comportamentos rebeldes que con-
trariam expectativas e visam agre-
dir a sociedade, provocando seu 
antagonismo. Desta forma, Win-
nicott apresenta a íntima relação 
entre a rebeldia normal da adoles-
cência e a tendência anti-social, co-
mum nesta fase da vida. Trazendo 
o tema do suicídio para o contexto 
da tendência anti-social, Winni-
cott (1961/2005, p. 124) nos permite 
considerar que o suicídio pode ser 
uma provocação ao ambiente, vi-
sando encontrar reação e oposição. 
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Como ato transgressor, o gesto suicida anseia, 
portanto, encontrar resistência no ambiente, 
representando um pedido de socorro e um si-
nal de esperança (Winnicott, 1984/ 2005). 

No contexto do comportamento anti-so-
cial, Winnicott (1984/ 2005, p. 126) afirma, 
ainda, a importância dos efeitos do suicídio no 
grupo com o qual o adolescente se identifica. 
A atitude rebelde concreta de um indivíduo 
pode estruturar temporariamente o grupo, 
produzindo coesão e um sentido de realidade. 
O sentimento de lealdade pode gerar apoio e 
adesão de outros membros do grupo, expli-
cando, parcialmente, o fenômeno do ‘contá-
gio suicida’.  

Os sentimentos de irrealidade e futilidade 
remetem, ainda, ao conceito winnicottiano de 
falso self, enquanto o self verdadeiro é senti-
do como real (Winnicott, 1960/1983). O con-
ceito de falso self foi abordado por Winnicott 
em diversos textos, podendo estar associado a 
vários quadros clínicos. Segundo Faria (2007), 
este conceito traz uma importante contribui-
ção de Winnicott para a compreensão do sui-
cídio. 

A origem do falso self remonta às pri-
meiras experiências relacionais, no contex-
to da relação mãe-bebê. Segundo Winnicott 
(1960/1983), em condições favoráveis ao de-
senvolvimento do bebê, a mãe oferece cui-
dados suficientemente bons, ou seja, res-
ponsivos às necessidades da criança e que 
alimentam sua onipotência. Através da con-

tinuidade e repetição dos cuidados 
maternos, a mãe permite ao bebê a 
experiência de ilusão criativa, a qual 
é essencial para a emergência do 
verdadeiro self e do desenvolvimen-
to emocional saudável. Tal experi-
ência é possível quando a mãe é ca-
paz de reconhecer e acolher o gesto 
espontâneo do bebê, o qual expressa 
seu impulso pessoal e a existência 
de um self verdadeiro em poten-
cial. Quando a mãe não reconhece 
o gesto espontâneo do lactente e o 
substitui por seu próprio gesto, res-
ta ao bebê a submissão ao ambiente, 
a qual caracteriza o estágio inicial do 
falso self. A função defensiva do fal-
so self é ocultar e proteger o verda-
deiro self, presente em diversas for-
mas de organização psíquica. 

O falso self se refere à parte do 
indivíduo orientada para o mun-
do externo e social (Winnicott, 
1960/1983). Enquanto o verdadei-
ro self se refere a existir, o falso self 
tem a ver com reagir ao ambiente. 
Em condições normais, uma certa 
adaptação ao ambiente é necessária 
e o self verdadeiro faz concessões, 
sem, contudo, abrir mão de sua es-
pontaneidade e criatividade. Na 
adolescência, tais concessões podem 
ser vividas como ameaça aterrori-
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zante de extinção pessoal e uma traição de si 
mesmo, elevando a possibilidade de suicídio. 

O falso self assume características patoló-
gicas quando a submissão às exigências exter-
nas prevalece e se esvai a espontaneidade. Em 
certas situações, o indivíduo se submete de tal 
forma às condições do ambiente que experi-
menta a angústia de não alcançar jamais a re-
alização de suas possibilidades. Segundo Faria 
(2007), tal experiência pode aparecer no re-
lato do paciente que se vê continuamente “na 
sombra de suas próprias possibilidades” (p. 
25). Segundo ele:

Em tais situações, em que existe a percepção de 

que algo se perde a cada instante, numa vida que 

ainda não se tornou vida, o ser permanece sus-

penso sobre o abismo do aniquilamento, na ex-

pectativa de que o falso si-mesmo cumpra sua 

função de possibilitar a emergência do verdadei-

ro si-mesmo (Faria, 2007, p. 25-26).

Para Winnicott (1960/1994), o falso self 
protege o verdadeiro self contra a exploração 
e o aniquilamento. Se as condições ambientais 
não favorecem a emergência do verdadeiro 
self, são organizadas defesas que diminuam a 
angústia e garantam a sobrevivência psíquica. 
Winnicott considera que uma possível saída a 
tal situação é o suicídio: 

(...) o falso self tem como interesse principal a 

procura de condições que tornem possível ao 

self verdadeiro emergir. Se essas 

condições não podem ser encontra-

das, então novas defesas têm de ser 

reorganizadas contra a expoliação do 

self verdadeiro, e se houver dúvida o 

resultado clínico pode ser o suicídio. 

Suicídio neste contexto é a destrui-

ção do self total para evitar o aniqui-

lamento do self verdadeiro. Quando 

o suicídio é a única defesa que res-

ta contra a traição do self verdadei-

ro, então se torna tarefa do falso self 

organizar o suicídio. Isto, natural-

mente, envolve sua própria destrui-

ção, mas ao mesmo tempo elimina 

a necessidade de sua existência ser 

prorrogada, já que sua função é a 

proteção do self verdadeiro contra 

insultos (Winnicott, 1960/1994, p. 

131).

Comentando esta passagem de 
Winnicott, Faria (2007) afirma que 
o suicídio, neste caso, pode ser vis-
to como uma solução extrema, sen-
do um último gesto espontâneo de 
esperança, no sentido de proteger 
o verdadeiro self contra o aniquila-
mento.  

Finalmente, com Winnicott 
aprendemos que nenhum gesto 
agressivo pode ser compreendido 
isolado de seu ambiente, o que nos 
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conduz a uma reflexão sobre a cultura na atu-
alidade. A turbulência, solidão e busca de sen-
tido vividas pelo adolescente comum se com-
binam com condições sociais que parecem 
acentuar o potencial suicida na adolescência. 
Uma cultura caracterizada pela efemeridade, 
volatilidade dos laços, esvaziamento de sig-
nificados duradouros, futilidade, banalização 
da morte, e fluidez entre fantasia/virtualida-
de e realidade, expõe o jovem a toda sorte de 
desafios que ameaçam sua sobrevivência psí-
quica. Quando as pressões sociais restringem 
exageradamente a expressão da singularidade 
individual, privilegiando a aparência e super-
ficialidade, em detrimento da interioridade e 
profundidade, estabelecem-se condições fa-
voráveis para o viver “como se”, num proces-
so contínuo de traição de si mesmo. O mun-
do é imposto ao indivíduo, o qual permanece 
perplexo e passivo diante de sua impossibi-
lidade de experiência espontânea, singular e 
criativa. O adolescente se vê, assim, imerso no 
vazio e na insuportável incerteza de existir. 

Numa perspectiva winnicottiana, a provi-
são ambiental necessária, em todos os âmbi-
tos da cultura, é proporcionar ao adolescente 
oportunidades de reconhecimento do seu ges-
to espontâneo, possibilitando a emergência do 
self criativo, condição para uma vida que vale 
a pena ser vivida. Pais, educadores e analistas 
são convocados, essencialmente, para serem 
eles mesmos, sobreviverem (sem desistirem 
da posição adulta) e escutarem os jovens.

Enfim, o pensamento de Winni-
cott traz importantes contribuições 
para a compreensão do suicídio en-
tre os jovens, com implicações para 
a escuta clínica. Como afirma Faria 
(2007), a clínica winnicottiana do 
suicídio, em contraste com a atitude 
interpretativa, privilegia o acolhi-
mento, disponibilidade e presença 
viva do analista que comunicam e 
mantêm a esperança, quando tudo 
mais carece de sentido. 
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VIVER MORRENDO  
OU MORRER PARA  
(RE)NASCER 
(EFEITOS DA EXPERIÊN-
CIA TRAUMÁTICA)1

ESPERIDIÃO BARBOSA NETO

RESUMO

Os efeitos da experiência traumá-
tica severa, segundo a psicanáli-
se, vinculam-se à pulsão de mor-
te. Por um lado, o sofrimento sem 
sentido; por outro, a possibilidade 
de reelaboração do trauma. A fei-
ticeira da guerra é um filme de 
tragicidade e superação, capaz de 
ilustrar a ideia lacaniana do Real-
-Imaginário-Simbólico, no curso 
da ressignificação do trauma. Este 
artigo objetiva trabalhar a ideia 

de trauma na perspecti-
va da elaboração psíquica. 
A partir do filme citado, 
abordaremos questões so-
bre Efeitos da experiência 
traumática na via da mor-
te; Pulsão de morte como 
possibilidade de renas-
cimento e Real-Imaginá-
rio-Simbólico no curso 
da película A Feiticeira 
da Guerra.

1 
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em Psicopatologia Fundamental e psicanálise, pela Universidade Católica de Pernambuco.
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INTRODUÇÃO

Freud, na sua época, tratou de Emma, mu-
lher acometida de pânico toda vez que entrava 
numa loja. Ela havia sofrido um tipo de abu-
so sexual na infância. Ele também observou a 
brincadeira de um menino com menos de dois 
anos, por meio da qual ele expressava a dolo-
rosa e impactante experiência dos primeiros 
afastamentos da sua mãe, estudo conhecido 
como “Fort-da”. Depois de Freud, investiga-
ram-se impactos desastrosos à vida psíquica 
diante de situações extremas de violência, a 
exemplo do escritor Primo Levi, sobreviven-
te de campo de concentração nazista. Na atu-
alidade, esses eventos traumáticos persistem 
gerados, também, a partir de problemas da 
nossa época, inclusive violência e relações de 
consumo exacerbado.

A arte cinematográfica tem ilustrado o de-
sespero do sujeito afetado por experiências 
traumáticas insuportáveis, a exemplo de A 
feiticeira da guerra, filme do diretor cana-
dense Kim Nguyen (2012).  Nele, Komona, jo-
vem de 12 anos, é coagida a cometer um ato 
pavoroso e irreparável, experiência traumá-
tica à qual retornará, de modo inevitável, ora 
para viver o sofrimento irremediável, ora na 
tentativa de superar-se.

Nosso objetivo é apresentar a ideia de trau-
ma na perspectiva da elaboração psíquica, 
seus efeitos e possibilidades de superação, se-
gundo o conceito psicanalítico. A partir do fil-

me, abordaremos Efeitos da experi-
ência traumática na via da morte; 
Pulsão de morte como possibilida-
de de renascimento; Real-Imagi-
nário-Simbólico no curso da pelí-
cula.

EFEITOS DA EXPERIÊNCIA 
TRAUMÁTICA NA VIA DA 
MORTE

A ideia de trauma, na teoria freudia-
na, é destacada de modo incisivo no 
texto Além do Princípio de Prazer 
(Freud, 1920/1976). Trata-se de uma 
desorganização da vida psíquica 
causada por eventos externos, cuja 
intensidade de excitação apresen-
ta-se como insuportável. A função 
psíquica de ligação é comprometida 
por conta do excesso de estímulos 
externos invasores, de modo que o 
aparelho psíquico não consegue se 
desvencilhar dos afetos sem repre-
sentação.

Freud (1920/1976) parte da hipó-
tese de um escudo protetor que fun-
ciona como barreira contra invasões 
externas. Ele filtra os estímulos, 
evitando aqueles de maior impac-
to. Essa medida defensiva permite a 
elaboração das informações recep-
cionadas, cujas intensidades serão 
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ligadas a representações, viabilizando o pro-
cesso simbólico.

O trauma acontece quando há ruptura do 
escudo protetor. As excitações do meio exter-
no inundam o aparelho psíquico, tornando-se 
traumáticas: “um acontecimento como um 
trauma externo está destinado a provocar um 
distúrbio em grande escala no funcionamento 
[da vida psíquica] e a colocar em movimento 
todas as medidas defensivas possíveis” (Freud, 
1920/1976, p. 45).

A elaboração teórica freudiana, funda-
mentada na clínica, dá conta dos efeitos de-
vastadores do trauma, cujo sofrimento, via 
de regra, faz o sujeito retornar à experiência 
traumática, ainda que de modo inconscien-
te. Tal constatação levou Freud a reavaliar sua 
tese inicial, a de que a vida psíquica é regida, 
predominantemente, pelo princípio de prazer. 
Ele diz:

estritamente falando, é incorreto falar na domi-

nância do princípio de prazer sobre o curso dos 

processos mentais. Se tal dominância existisse, a 

imensa maioria de nossos processos mentais te-

ria de ser acompanhada pelo prazer ou condu-

zir a ele, ao passo que a experiência geral con-

tradiz completamente uma conclusão desse tipo 

(Freud, 1920/1976, p. 20).

Freud refere-se a um “princípio além do 
prazer”, articulado à pulsão de morte: o pa-
ciente retoma o sofrimento e dele não se des-

vencilha. Lacan, situando-se nesse 
campo, acrescenta: “no trauma há 
um Real”. Ele parte de uma leitura 
freudiana de 1914, segundo a arti-
culação que fazemos, para introdu-
zir o conceito de Real. Naquele ano 
Freud havia escrito: “há um tipo es-
pecial de experiências da máxima 
importância, para a qual lembrança 
alguma, via de regra, pode ser recu-
perada” (Freud, 1914/1969, p. 195); 
então o sujeito repete o sofrimento 
em vez de recordar.

Real é uma Outra realidade, o 
inalcançável e impossível de apre-
ensão. Ele é inominável, porque a 
experiência já não pode ser retoma-
da por um relato. Trata-se do irre-
presentável que, paradoxalmente, 
é inacessível e não pode ser evita-
do, por vezes insuportável. É o sem 
sentido que resiste à simbolização. 
No Seminário sobre a ética, Lacan 
(1959-1960/1997, p. 130) diz que o 
Real encontra-se no campo do de-
sencaixe, o que está fora do lugar 
segundo as expectativas do huma-
no, cujo vazio de sentido estrutura 
uma condição sofrível: “quando as 
cavilhazinhas não entram nos furi-
nhos”; isto é, aquilo que não se en-
caixa numa ordem simbólica.

O Real, diz Lacan, é o que está 
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sempre no mesmo lugar, e o sujeito retorna a 
ele, sem cessar, mas cujo encontro está con-
denado ao fracasso. Desse modo, o sujeito re-
pete a experiência traumática carregado de 
angústia. Eis a ideia de repetição, trabalhada 
por Freud (1920/1976) no livro Além do Prin-
cípio de Prazer, e por Lacan (1964/2008) no 
Seminário 11.

O conceito de pulsão de morte, introduzi-
do por Freud em 1920, refere-se à pulsão não 
representada cuja tendência é retornar a um 
estado anterior. São afetos desgovernados que 
pressionam no sentido da descarga a qualquer 
custo, ameaçadores da organização psíquica 
por sua livre dispersão, sendo efeito do trau-
ma. Daí a constatação freudiana de que o pa-
ciente, muitas vezes, apega-se ao sofrimento, 
e a afirmação de Lacan de que no trauma há 
um Real.

No cotidiano o sofrimento perdura, indefi-
nidamente, ora porque é repetido como gozo, 
ora na condição de silêncio mortífero. O su-
jeito repete, às vezes persistentemente, de 
modo a tê-lo como sua marca. Faz disso um 
gozo na medida em que resiste a abandoná-lo. 
Na atualidade essa problemática agrava-se, 
inclusive, pelos modos de lidar com os sinto-
mas antigos e novos: compulsão alimentar, 
vigorexia, síndromes de pânico, etc. Como se 
não bastassem as suas possíveis origens asso-
ciadas, muitas vezes, ao modo de vida de uma 
sociedade consumista, as pessoas buscam fór-
mulas de alívio rápidas e vindas de fora. É o 

que escreveu, por exemplo, Ma-
ria Rita Kehl. Ela diz que o homem 
atual 

quer ser despojado não apenas da 

angústia de viver, mas também da 

responsabilidade de arcar com ela; 

quer delegar à competência médica 

e às intervenções químicas a ques-

tão fundamental dos destinos das 

pulsões; quer, enfim, eliminar a in-

quietação que o habita em vez de 

indagar seu destino (Kehl, 2002, p. 

8-9).

Nesse contexto, o sofrimento é 
apenas remediado; o sujeito não 
elabora o vazio que o constitui. 
Ele morre a cada dia na medida 
em que goza enquanto consome 
exacerbadamente medicamentos 
e bens utilitários que, em verda-
de, não lhe servem para a con-
sistência de si mesmo; ao consu-
mir é consumido. A pressa, um 
dos patrimônios do nosso tempo, 
não permite o trabalho psíquico. 
Morre-se a cada repetição por-
que se repete o sofrimento sem 
perspectivas de saída: “há pesso-
as em cujas vidas se repetem in-
definidamente as mesmas reações 
não-corrigidas, em prejuízo delas 
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próprias, [...] há outras [...] que parecem per-
seguidas por um destino implacável” (Freud, 
citado por Barbosa Neto, 2015, p. 52).

O silêncio mortífero está vinculado à não-
-palavra. Vive-se morrendo em razão do vazio 
para o qual palavra alguma pode nomeá-lo. A 
“morte começa antes da morte corporal”, es-
creveu Lucíola Macêdo a propósito dos sobre-
viventes dos campos de concentração nazista, 
tolhidos pelo trauma. Quanto aos que morre-
ram, continua a autora, “semanas e meses an-
tes de morrer, já tinham perdido a capacidade 
de observar, recordar, medir e se expressar” 
(Macêdo, 2014, p. 281). Assim também na atu-
alidade, quando os outros falam em lugar do 
sujeito.

Temos, portanto, o sofrimento sem saída, 
seja por uma repetição da experiência trau-
mática, simplesmente, ou pela impossibili-
dade da palavra. Morre-se a cada dia, porque 
na “tendência à morte” (Freud, 1920/1976) o 
sofrimento realiza-se em gozo, o sujeito iden-
tifica-se com o sintoma, não se responsabi-
lizando por ele. Em época de consumo exa-
cerbado, por exemplo, na medida em que 
consome o sujeito é com-sumido.    

     
PULSÃO DE MORTE COMO 
POSSIBILIDADE DE RENASCIMENTO

O viver morrendo pode ser uma transitorie-
dade. No filme A feiticeira da Guerra, Ko-
mona perde seus pais de forma trágica, ten-

do sido obrigada a metralhá-los. A 
trama dá-se numa tranquila aldeia 
africana sacudida pelo terror que 
dizima seu povo. A menina é captu-
rada por guerrilheiros combatentes 
na selva, submetida a condições de 
vida incompatível com sua juventu-
de e dignidade. Ela resiste; morre a 
cada dia ao reviver o trauma: além 
da visão de imagens dos pais nos lu-
gares por onde passa, Komona pre-
cisa voltar ao local da tragédia, in-
clusive literalmente.

Já dissemos: a pulsão de morte é 
uma tendência de retorno ao estado 
anterior. O sujeito retoma a experi-
ência do trauma impelido pela falta 
de sentido da pulsão não represen-
tada. Nesta perspectiva, pensamos a 
positividade da pulsão de morte: re-
viver a experiência traumática como 
tentativa de reelaborá-la, possibili-
dade de uma nova organização psí-
quica, ressignificação daquilo que 
rege o sofrimento.

A tese freudiana trata do retorno 
ao inanimado, ou estado de inércia. 
Apuramos que Freud não biologiza a 
questão; Garcia-Roza (2003) lê ina-
nimado no sentido de “inorganiza-
do”. Cada coisa tem seu ciclo, o final 
deste prenuncia uma nova ordem. 
Os efeitos do trauma como desor-
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ganização da vida psíquica remetem à possi-
bilidade de um recomeço, desde que a pulsão 
possa ser representada.

A palavra é o recurso possível à reconsti-
tuição do sujeito fragmentado por poderosos 
afetos mortais. É a palavra justa, a que tenta 
dizer o que não tem nome. Não é a que con-
ceitua o objeto, mas aquela que, escapando à 
vigilância da consciência e rompendo o código 
linguístico, acessa o inconsciente. O trabalho 
psíquico, proposto pelo processo analítico, 
tem como fundamento essa palavra.

O filósofo Kierkegaard (2009) pensou a re-
petição como “retomada”. O indivíduo reto-
ma a experiência para superá-la; a cada repe-
tição alguma coisa a mais é agregada. Freud 
(1914/1969, p. 201) tinha observado que a re-
petição, na clínica, é necessária: “tornamos a 
compulsão [à repetição] inócua, e na verdade 
útil, concedendo-lhe o direito de afirmar-se 
num campo definido. [Ela deve] expandir-se 
em liberdade quase completa e [...] se espera 
que nos apresente tudo no tocante a instin-
tos patogênicos, que se acha oculto na men-
te do paciente” (sic). Para Lacan (1964/2008), 
a cada repetição há uma outra, não contada, 
que roça o indizível, daí o ganho simbólico do 
achado, a surpresa que constitui o trabalho 
psíquico.

A Feiticeira da guerra sempre retornou ao 
lugar do trauma. Porém, ela não sossega en-
quanto não lhe for possível um desfecho: en-
terrar seus pais. Ritual este não apenas no 

sentido do luto, mas também uma 
vivência ativa daquilo que tinha vi-
vido de modo passivo. Isto é, o ato 
de Komona fora involuntário e con-
tra seu desejo, agora ela tenta re-
tomar a experiência, vivê-la ati-
vamente em função de um novo 
sentido. Repetir, desse modo, im-
plica nova elaboração, possibilidade 
de representar afetos de morte.

A “tendência à morte” (Freud, 
1920/1976), nesse caso, não leva à 
morte. A repetição da experiência 
é via para sua própria consumação, 
um sofrer capaz de fazer cessar o 
sofrimento, “completar” o que fal-
ta, unir pedaços. Retoma-se a ver-
dade dolorosa/negada para reelabo-
rá-la, esgotar o vazio e, no lugar da 
sua ausência, construir sentido. O 
sofrimento é um vazio de sentido – 
a falta. 

R.I.S.: O PERCURSO DA 
“FEITICEIRA DA GUERRA”

O Real do trauma já se encontra 
posto, no sujeito, desde o início: 
“estamos feitos desse ato x pelo qual 
o nó já está feito” (Lacan, 1974-
1975/2002, p. 153). Ele é fundan-
te desde que se possa, a partir dali, 
operar o simbólico. A simbolização é 
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possível pela via do Imaginário. Utilizaremos a 
sequência R-I-S vinculando-a ao percurso de 
Komona, a feiticeira da guerra.

Vorcaro (1997) elaborou um trançamen-
to do nó borromeano, este forjado por Lacan 
(1974-1975-2002). A autora trabalha a rela-
ção Real-Simbólico-Imaginário cujos nós da 
trança implicam incidências de uma sobre as 
outras dimensões psíquicas, processo esse de-
nominado, por nós, de tempos da construção 
subjetiva. Faremos aqui um recorte, apenas, 
para articulá-lo à feiticeira da guerra.

Komona, diante da morte dos pais, vê cair 
por terra o sentido da vida: o Real incide sobre 
o Simbólico. O sem sentido predomina, em-
baça o sentido. 

Na sequência, a custa de tempo e sacrifícios, 
ela reúne forças, não se sabe de onde, e vai 
engendrando uma possibilidade de saída do 
trauma; “alguma coisa tem que ser feita”. É o 
campo do Imaginário que começa a incidir so-
bre o Real, diminuindo os efeitos deste. Ima-
ginarizar é questionar a imagem de si em re-
lação ao outro: “quem sou eu?”, “como posso 
me posicionar diante da vida?” Tais indaga-
ções situam o sujeito na condição de incom-
pletude. A imaginarização remete à relação 
fálica do início da vida, quando deixa de ser 
apenas uma parte colada à imagem da mãe, 
sendo impelido à ação no sentido do ideal do 
eu. A mobilidade constitui-se esforço para se 
recompor, completar-se diante da falta – jus-
to agora que o sujeito encontra-se fragmen-

tado, como se a dizer: “tenho que 
fazer alguma coisa”. Na selva, em 
condições subumanas, Komona in-
gere alucinógeno (“seiva mágica”); 
pratica treinamentos de guerra. 
Ainda assim reúne forças, empreen-
de fuga na companhia de um colega 
que a protege, seu futuro esposo. Na 
sequência, é resgatada pelos guer-
rilheiros, seu marido, assassinado. 
Já com 14 anos de idade, sofre es-
tupros sucessivos pelo seu coman-
dante guerrilheiro, engravida. Em 
nova fuga, busca alcançar a aldeia 
de onde viera. No percurso, pade-
ce de insuportáveis dores de con-
trações, quase enlouquece. As dores 
do parto, além de cruéis, represen-
tam o absurdo da violência sexual 
vivida, então ela conversa com o fi-
lho na barriga: “todos os dias peço 
ao Bom Deus que me ajude a não te 
detestar. Para que eu não te jogue 
no rio quando você sair”. Continua, 
sozinha; cruza matas, atravessa rios. 
Nasce o filho: “decidi te chamar 
de Mágico, como meu marido que 
morreu, porque espero que um dia, 
seja corajoso e forte como ele”.

Na última parte do filme o Simbó-
lico incide sobre o Imaginário: Ko-
mona alcança a cena do horror, na 
aldeia. Procura vestígios dos corpos 
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dos pais, sem êxito. Depois, encontra alguns 
precários restos. Com as mãos, cava dois bu-
racos, neles põe os achados. Enquanto os co-
bre com areia, pronuncia um canto, repeti-
damente: “Vá embora, papai”. “Vá embora, 
mamãe”. A imagem dos pais, vistas, sucessi-
vamente, na selva, reaparece pela última vez, 
e segue seu “destino”.

Depois da ritualização do sepultamento, as 
alucinações de Komona cessam, a morte dos 
pais foi consumada. A filha reparou, de algu-
ma forma, o desastre passado. Isto é, algu-
ma coisa foi ressignificada, fazendo (re)nascer 
Konoma e Mágico, seu bebê. Um novo tempo 
inicia-se. 

Última cena do filme: com o filho nos bra-
ços, Komona toma uma estrada, tem endereço 
certo para o recomeço. Sua aparência é suave, 
a expressão de paz. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na atualidade, como se lida com os novos sin-
tomas? Há trabalho psíquico? O tempo dessa 
elaboração é considerado? O consumo exacer-
bado não só produz um novo mal-estar; ele 
não permite a temporalidade do sujeito, este 
submetido à ideia de que os produtos disponí-
veis hão de lhe completar. Um engodo. 

Contudo, há saída. Acreditamos que uma 
espécie de retorno ao primitivo seja prenúncio 
de um novo tempo. Para isso é preciso o uso 
da palavra, tempo e elaboração psíquica. Há 

um tempo para tudo; o novo há de 
vir, cedo ou tarde.   
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MÃE ADOLESCENTE ACO-
LHIDA INSTITUCIONALMEN-
TE: ESTUDO DE CASO1

PAULA ORCHIUCCI MIURA

RESUMO

Adolescência, maternidade e insti-
tucionalização são assuntos com-
plexos. O objetivo deste trabalho foi 
compreender as experiências de vio-
lência intrafamiliar vivenciadas por 
adolescente mãe institucionaliza-
da. Trata-se de um estudo de caso. A 
participante desta pesquisa foi uma 
mãe adolescente acolhida institucio-
nalmente. Foi realizada entrevista 
semiestruturada com a adolescen-
te e psicóloga da instituição. Obser-

vou-se que a adolescente 
apresentou falhas no pro-
cesso de maturação, mas o 
ambiente institucional pa-
rece estar possibilitando 
seu amadurecimento. Con-
cluiu-se que a violência in-
trafamiliar afetou o pro-
cesso de desenvolvimento 
da adolescente e que o am-
biente institucional pode 
ser um espaço terapêutico.
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INTRODUÇÃO

A gravidez e a maternidade na adolescência 
são entendidas por Blos (1962/1998) e Deutsch 
(1967/1983) como dificuldades no desenvolvi-
mento psicossexual da menina em decorrên-
cia de conflitos infantis não solucionados que 
impedem a elaboração dos lutos da adolescên-
cia. Deutsch (1967/1983) observou que as ado-
lescentes grávidas eram moças muito imatu-
ras e que atuavam regressivamente em busca 
do retorno a fase pré-edípica e oral do desen-
volvimento. Desta forma, a adolescente diante 
da exigência de amadurecimento e do deses-
perador sentimento de solidão advindo da se-
paração da mãe, atua de forma compulsiva na 
tentativa de reviver a união mãe-filha. No ní-
vel de concretização desta fantasia, o parceiro 
sexual seria apenas um substituto da mãe e a 
gravidez o restabelecimento da unidade mãe-
-filha.

Blos (1962/1998) aponta que essas jovens 
também podem ter sofrido uma falha edípica 
devido a figura paterna distante, cruel, ausen-
te, bem como uma insatisfação da mãe com o 
marido; isso contribui para o fortalecimen-
to ambivalente do laço entre mãe e filha. Não 
podendo haver uma identificação satisfatória 
da mãe, a filha fantasia que se ocupasse o lu-
gar da mãe seu pai revelaria seu amor e a his-
tória seria diferente. Nas relações sexuais re-
ais, essas jovens se envolvem promiscuamente 
com rapazes “com defeitos de personalidade” 

(Blos, 1962/1998, p. 234).
Adolescentes que vivenciaram si-

tuações de violência intrafamiliar 
desde bebê ou criança acabam por 
reviver e reeditar experiências in-
fantis de maneira muito mais tur-
bulenta e aterrorizante no período 
da adolescência do que adolescen-
tes que não passaram por esse tipo 
de situação. A gravidez na adoles-
cência se mostra, nestes casos, uma 
compulsão a vivenciar a união mãe-
-filha (Blos, 1962/1998; Deutsch, 
1967/1983). E em alguns casos essa 
união quase não ocorreu, ou ocor-
reu de maneira bastante fragilizada, 
permeada pela violência conjugal 
e/ou pelas violências físicas, psico-
lógicas e negligência materna con-
tra os filhos. Violência que se repete 
também nas relações exogâmicas, 
ou seja, as jovens buscam parceiros 
sexuais agressivos, imaturos e que 
abandonam a adolescente grávida.

Winnicott (1960/2005), psica-
nalista que traz relevantes concei-
tos sobre o desenvolvimento infan-
til, expressa que quando o ambiente 
da mulher grávida não é protetor, 
mas instável, invasivo, a gestante 
se tornará mais vulnerável, estan-
do sujeita aos “distúrbios mentais 
puerperais” (p. 23). Essas condições 
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dificultam a mãe estar disponível ao 
bebê, um fracasso dessa função pro-
tetora torna-se um fator essencial 
na constituição de uma maternagem 
não suficientemente boa. 

Diante do exposto, este trabalho 
teve como objetivo compreender as 
experiências de violência intrafami-
liar vivenciada por adolescente mãe 
institucionalizada. 

MÉTODO

Trata-se de um estudo exploratório 
e descritivo de caráter clínico-qua-
litativo. O estudo de caso é um mé-
todo de pesquisa bastante adotado 
por autores que utilizam a psicaná-
lise como referencial teórico (Silva, 
2013). Desta forma, este foi o méto-
do desenvolvido neste trabalho, pois 
por meio deste pretende-se elucidar 
os elementos envolvidos na dinâmi-
ca intrapsíquica da mãe adolescen-
te institucionalizada com intuito de 
compreender a problemática viven-
ciada pela jovem. O presente estudo 
foi realizado com uma mãe adoles-
cente de 17 anos, acolhida em insti-
tuição dirigida por uma Organiza-
ção não Governamental. 

Foi realizada entrevista semies-
truturada com a adolescente vi-

sando conhecer e com-
preender as experiências, 
sentimentos e emoções vi-
venciadas pela adolescente 
durante o processo graví-
dico, bem como suas rela-
ções familiares, com o pai 
do bebê e o vínculo mãe-
-bebê. E entrevista com 
a psicóloga da institui-
ção a fim de ter dados de-
pois da entrevista sobre a 
adolescente e sua situação 
na instituição. Para trata-
mento dos dados foi feita 
análise de narrativas como 
uma forma de compreen-
der a experiência de vida 
narrada pela adolescente 
(Bruner, 1991). O presen-
te estudo foi apresentado 
e aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do Ins-
tituto de Psicologia da USP 
subordinado tecnicamen-
te à comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa – Minis-
tério da Saúde2. A adoles-
cente assinou o Termo de 
Assentimento e a direção 
da instituição o Termo de 
Consentimento Livre e Es-
clarecido. Vale lembrar que 

2 

Parecer CEP-IP/

USP: 903.934, 

Parecer SIS-

NEP-CAAE: 

31036514.0.0000.5561



T Ó P I C A  N .  1 0

4 5

O U T U B R O  2 0 1 7

todos os preceitos éticos de pesqui-
sas com seres humanos foram aten-
didos conforme resolução nº 466/12 
(CNS, 2012).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

História de Flávia3

Flávia tem 17 anos, mora em institui-
ções desde os 4 anos de idade. Aos 9 
anos foi adotada, mas seus pais ado-
tivos a maltratavam, então retornou 
para a instituição de acolhimento aos 
13 anos. Lembra-se da mãe chegan-
do em casa bêbada e batendo nela e 
nas irmãs, disse que não tem lem-
branças boas desta época. Segundo 
a adolescente, sua mãe foi denun-
ciada ao Conselho Tutelar pelo uso 
excessivo de álcool, e por isso, ela e 
suas irmãs foram institucionalizadas, 
e logo depois sua mãe faleceu. Flá-
via tem duas irmãs, atualmente com 
13 anos e 18 anos, a mais nova reside 
com sua família adotiva e a mais ve-
lha mora com sua madrasta, viúva 
do padrasto de Flávia. A adolescente 
acha que seu pai é o mesmo da irmã 
mais nova, também falecido, e acre-
dita que ele faleceu devido ao exces-
so de uso de álcool e outras drogas 
antes delas irem para a instituição.

Com relação às irmãs, Flávia con-

ta que ia passar o Na-
tal na casa da família da 
irmã mais nova, mas que 
foi perdendo o contato e; 
com a mais velha o vínculo 
se perdeu logo depois que 
esta foi morar com a ma-
drasta. Para ela a institui-
ção é boa e ruim, boa pois 
tem um lugar para morar 
e ruim por causa das ou-
tras adolescentes, “elas são 
muito barraqueiras” (sic), 
também não gosta das 
educadoras porque acha 
que elas “pegam muito no 
pé” (sic). Mesmo diante 
de suas reclamações, ob-
serva-se que a adolescente 
conseguiu usufruir da sua 
vida na instituição, apren-
deu a desenhar e a fazer 
artesanato e é reconheci-
da pelas suas produções, 
ganhou prêmios com seus 
desenhos e um rendimento 
com a venda do artesanato.

Aos 14 anos, Flávia co-
meçou a namorar Junior 
(17 anos), moravam na 
mesma instituição, depois 
de um ano de relaciona-
mento, ficou grávida e no 

3 

Nomes fictícios 

seguindo os pre-

ceitos éticos em 

pesquisas com se-

res humanos.
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momento da notícia disse que “gostou e não 
gostou” (sic). Não sabe porque gostou, mas 
diz que não gostou porque “é muita respon-
sabilidade” (sic). Quando engravidou teve que 
mudar de instituição, sendo que a princípio 
Junior ia visita-la, mas depois de cerca de 6 
meses parou de vê-la e não se falaram mais, o 
que a entristece, conta Flavia. O nome do fi-
lho, Daniel (1 ano), foi escolhido pelo pai. 

Daniel é um bebê tranquilo, sorriden-
te, quase não chora e é querido por todos na 
instituição. Flávia é cuidadosa com Daniel e 
quando a adolescente precisa realizar alguma 
atividade fora da instituição, o filho chora so-
licitando sua presença, percebendo-se o vín-
culo estabelecido entre mãe-filho.

Quanto à sua história de vida escolar, Flá-
via disse que não gosta da escola, parou na 8ª 
série por causa da gravidez. Depois do nasci-
mento do filho, voltou a estudar, começou a 
trabalhar no McDonald´s, mas saiu do empre-
go, pois achou muito estressante. Atualmen-
te, um dos problemas da adolescente é a saída 
da instituição em 2016, quando fará 18 anos, 
a psicóloga acha que essa situação a está dei-
xando depressiva, pois dorme o dia todo. Mas 
segundo a psicóloga da instituição, aos pou-
cos a jovem está conseguindo lidar com este 
fato, está procurando um novo emprego, está 
voltando a dar mais atenção para o filho. A sa-
ída do acolhimento é um problema que ado-
lescentes institucionalizados enfrentam e que 
merecem mais atenção no âmbito político, so-

cial e acadêmico. A equipe técnica 
está verificando a possibilidade de 
Flávia ir para uma “república”, re-
sidência fornecida pela ONG man-
tenedora da instituição, comparti-
lhada por adolescentes que já foram 
desinstitucionalizadas com seus fi-
lhos. Para estar nesta residência, 
administrada pelas próprias adoles-
centes, elas precisam estar traba-
lhando e ter seus filhos na creche. 
Essa informação deixou a adoles-
cente mais tranquila, pois concreta-
mente continuaria sendo amparada 
com a estrutura de uma casa e teria 
mais tempo para amadurecer.

Discussão do Caso de  
Flávia
Flávia é quieta, fala pouco. Ela con-
ta sua trajetória de vida de maneira 
bastante sucinta e até monossilá-
bica, demonstrando resistência em 
falar de si, em contar sua história.  
A adolescente diz que não tem lem-
branças boas da relação com a mãe, 
mas ao mesmo tempo parece que 
algo positivo da relação primor-
dial com sua mãe ficou de alguma 
maneira registrada em seu incons-
ciente, pois se percebe que mesmo 
diante de todas suas experiências de 
violência, abandono, ela está conse-
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guindo desenvolver sua capacidade 
de se responsabilizar, procurando 
emprego, cuidando do filho.

Observa-se também que a insti-
tuição parece ter proporcionado a 
Flávia um espaço potencial4 e então 
sua continuidade-de-ser5 (Winni-
cott, 1971/1975). Ao ser indagada se 
está “preparada” para sair da insti-
tuição, ela responde que não, se de-
primindo e deixando de fazer suas 
atividades cotidianas. Porém, com o 
amparo e suporte da equipe técni-
ca, Flávia tenta retomar suas ativi-
dades e aos poucos vai conseguin-
do. Vale lembrar que a capacidade 
de se deprimir é um sinal de saúde 
e que a imaturidade do adolescente 
só será “curada” com a “passagem 
do tempo” (Winnicott, 1961/2005, 
p. 198), o que somente acontecerá se 
houver amparo e respaldo durante 
essa passagem. E no caso de Flávia, a 
instituição parece estar proporcio-
nando este acolhimento necessário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este estudo pôde-se obser-
var que a falta de suporte e apoio 
por parte da família e/ou do com-
panheiro promove um rompimen-
to no processo de amadurecimen-

to da mulher com relação 
ao desenvolvimento da 
maternagem, afetando 
a saúde emocional tanto 
da mãe quanto do bebê. 
Esse rompimento pode se 
acentuar ainda mais nos 
casos de adolescentes grá-
vidas, devido a própria 
fase da vida. 

Desta forma, se a ado-
lescente continuar vi-
venciando ambientes 
ameaçadores, invasivos, 
inseguros, agressivos, 
não há possibilidade de 
continuidade-de-ser, do 
desenvolvimento da es-
pontaneidade, e da cria-
tividade, predominando 
a reação ao ambiente. Po-
rém, se a adolescente se 
sentir acolhida e prote-
gida pelo pai da criança, 
pela própria família ou até 
mesmo pela instituição 
de acolhimento, como foi 
o caso desta adolescen-
te, a jovem terá mais con-
dições de estar disponí-
vel ao bebê, bem como de 
continuar seu processo de 
amadurecimento, tendo 

4 

Área de experiên-

cia que possibi-

lita o indivíduo o 

exercício da capa-

cidade de simboli-

zar, brincar, criar.

5 

Todo ser humano 

é dotado de uma 

tendência inata ao 

amadurecimento, 

apesar desse pro-

cesso ser consi-

derado inato, essa 

tendência não se 

dá automatica-

mente (Winni-

cott, 1963/1990). 

Quando o am-

biente favorece o 

desenvolvimento, 

possibilita a con-

tinuidade-de-ser, 

a espontaneidade, 

que se inicia com o 

“primeiro desper-

tar” no útero ma-

terno.
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maiores condições psíquicas de fazer suas es-
colhas.
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JUVENTUDES E O SEN-
TIDO DA POLÍTICA NO 
CONTEMPORÂNEO1

MARCOS RIBEIRO MESQUITA

RESUMO

Nos últimos anos, a relação dos 
jovens com a política conquistou 
visibilidade a partir da crítica aos 
modelos tradicionais de partici-
pação e da produção de novos es-
paços e canais de representação. 
Este trabalho discute esta relação 
e objetiva compreender como os 
jovens concebem a política e como 
a vivenciam no seu cotidiano. Para 
tanto, foram realizados grupos fo-

cais com jovens que parti-
cipam de diferentes cole-
tivos na cidade de Maceió. 
Observamos que a política 
não se esgotou como pos-
sibilidade de experiência 
para estes jovens e os di-
ferentes sentidos atribu-
ídos a ela são frutos dos 
distintos engajamentos e 
visões de mundo.

1 
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Não é raro ver disseminada a ideia de que 
a juventude contemporânea é alienada, 
conformada com os desígnios da sociedade; 
a juventude do consumo exacerbado e das 
práticas tecnológicas. Pensá-la nesses termos 
é ignorar suas especificidades e pluralidade, 
para o que muitos autores veem como solu-
ção designar a categoria como “juventudes” 
e problematizá-la a partir dessa diversidade. 
Assim, o conceito de juventude que tomamos 
como referência não propicia definições es-
táticas; ao contrário, parte da ideia de que ela 
é, ao mesmo tempo, uma condição social e 
um tipo de representação; de um lado, o ca-
ráter universal determinado pela faixa etária, 
e do outro, as diferentes construções históri-
cas e sociais relacionadas ao ciclo de vida in-
fluenciando esta mesma diversidade (Dayrell, 
2005). 

Na tentativa de compreender as formas pe-
las quais a política vem se constituindo, fa-
zendo-se presente de distintas maneiras na 
vida de jovens inseridos em diferentes gru-
pos e coletivos, este trabalho objetiva refletir 
sobre os sentidos da política por eles parti-
lhados. Partindo da compreensão de que são 
muitas as formas dos jovens se relacionarem 
com a política e através dela, sentimos a ne-
cessidade de investigar, na realidade maceio-
ense, como a relação entre juventude e par-
ticipação vem se constituindo. Neste texto, 
como já sinalizado acima, compartilharemos 
os resultados de uma investigação que analisa 

como os jovens concebem a política 
e a vivenciam no seu cotidiano. 

SOBRE O PROCESSO DA 
PESQUISA

Para um maior esclarecimento a res-
peito dos aspectos metodológicos 
adotados na realização desta pesqui-
sa, consideramos necessário expli-
citar as escolhas que fizemos. Para 
tanto, convidamos jovens que par-
ticipam de movimentos e coletivos 
de cunho político, grupos religiosos, 
culturais e comunitários para fala-
rem de suas experiências, das orga-
nizações de que fazem parte, do que 
entendem por política, das motiva-
ções e desafios na trajetória de parti-
cipação. 

Assim, realizamos três grupos fo-
cais, com jovens de 18 a 27 anos de 
distintos grupos e coletivos. Os jo-
vens mais vinculados aos grupos que 
aqui denominamos de políticos, são 
jovens que estão inseridos no espa-
ço universitário e que transitam em 
diferentes redes de movimentos so-
ciais; são militantes estudantis, inte-
grantes de diretórios e centros aca-
dêmicos; membros de juventudes 
partidárias; e do Movimento de Tra-
balhadores Rurais Sem Terra (MST).  
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Os participantes do grupo que 
chamamos de cultural são jovens 
que estão inseridos em movimentos 
e grupos culturais da cidade e com-
prometidos com a luta pela melho-
ria das condições de vida nos bairros 
da periferia; são, em sua maioria, 
jovens que possuem um forte vín-
culo com grupos culturais de tradi-
ção afro-brasileira. 

Os jovens que integraram o gru-
po que discutiu a participação polí-
tica ligada à dimensão religiosa têm 
como orientação e referência a espi-
ritualidade da Teologia da Liberta-
ção que explicita a indissociabilida-
de entre a fé e a política. São agentes 
de pastorais da igreja católica, mili-
tantes da Pastoral de Juventude (PJ), 
da Pastoral de Juventude do Meio 
Popular (PJMP) e da Comissão Pas-
toral da Terra (CPT). 

É necessário lembrar que essa 
nomeação é feita com a finalidade 
de facilitar a divisão dos grupos, 
visto que o caráter político se 
encontra em todas as esferas 
citadas, sob expressões e modos de 
fazer diferentes entre si. Além disso, 
muitos destes jovens participam de 
mais de um movimento, o que Mis-
che (1997) denomina de militância 
múltipla2. 

Os grupos foram gra-
vados e posteriormente 
transcritos e analisados a 
partir de categorias des-
tacadas no projeto inicial 
e outras que surgiram no 
processo da pesquisa. Se-
gue, abaixo, alguns dos 
principais resultados ob-
tidos enfocando, priorita-
riamente, os sentidos da 
política para estes jovens. 

COMPREENSÕES DOS 
JOVENS A RESPEITO 
DA POLÍTICA: 
DISTANCIAMENTOS E 
APROXIMAÇÕES

Podemos dizer que nos 
grupos trabalhados, apa-
receram quatro grandes 
sentidos da política, quais 
sejam: a via institucional, 
com suas instâncias e di-
nâmicas próprias; a políti-
ca como algo que os cons-
titui; a política como meio 
de transformação da so-
ciedade; e a política como 
cultura de resistência. 

A institucionalidade, 
como um desses sentidos, 

2 
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leiro, uma carac-
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1997, p.145). 
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aparece como uma forma legítima e democrá-
tica de reivindicar direitos, de expressar uma 
não conformação com as injustiças e desigual-
dades. Dessa forma, prioritariamente para os 
jovens integrantes dos grupos políticos clássi-
cos, a via institucional é um espaço privilegia-
do de atuação. É através da construção de uma 
luta que passa pelos canais instituídos da po-
lítica que a luta se fortalece e a sociedade, aos 
poucos, se transforma. 

Nesse sentido, para estes jovens, a parti-
cipação se traduz necessariamente por uma 
inserção nos espaços formais da política, le-
gitimados pelas dinâmicas dialógicas e de 
confronto entre Estado e sociedade civil. Pas-
sa também pelo reconhecimento dos canais 
institucionais como espaços de disputa – de 
ideias, projetos e modelos de sociedade – e de 
ampliação da democracia. Os conselhos, os 
fóruns e as conferências são lembrados como 
vias importantes neste processo de constru-
ção de uma cultura política mais coletiva e 
participativa, bem como, os partidos, sindica-
tos, associações e movimentos sociais, ainda 
que compreendam os limites destes espaços.

Apesar da importância que dão à via ins-
titucional, reconhecem os imensos desafios 
existentes no sentido de ressignificar essa di-
mensão da política, tão desgastada com ima-
gens que a associam a práticas clientelistas, 
corruptas, de indiferença às desigualdades so-
ciais e a um sentimento coletivo de não repre-
sentatividade. De fato, a política associada aos 

espaços mais tradicionais da parti-
cipação – e mais especificamente à 
imagem das instâncias partidárias 
com suas dinâmicas e mecanismos 
de controle e monopólio da repre-
sentação institucional – parece estar 
desacreditada por uma significativa 
parte da população. 

Florentino (2008) em sua análi-
se sobre a participação de jovens no 
Distrito Federal faz uma crítica ao 
atual modelo de representatividade 
política e afirma que diferentemente 
daquilo que comumente se tem par-
tilhado, a rejeição dos jovens à via 
institucional não significa necessa-
riamente alienação, mas uma crí-
tica a estes espaços e uma urgente 
afirmação da necessidade de outros 
canais, mais representativos, par-
ticipativos e democráticos. Como 
nos diz, “as pessoas percebem que a 
política impacta suas vidas (de ma-
neira negativa, até), mas não conse-
guem ver um sistema político que as 
deixe impactar a política” (Florenti-
no, 2008, p. 230).  

A desqualificação da política e dos 
políticos, no entanto, não pode ser 
compreendida de forma dissociada 
das percepções mais gerais que rei-
nam nesse universo (Novaes & Vital, 
2005); mais uma vez fica evidente 
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que na sociedade brasileira como um todo, e 
em outros países de regime democrático, “há 
uma clara percepção popular de que as insti-
tuições democráticas não conseguiram viabi-
lizar os ideais prometidos, seja de uma menor 
desigualdade social, seja de acesso popular a 
instâncias governamentais de decisão” (Nor-
ris, 1999, apud Florentino, 2008, p. 231). 

Apesar da descrença, percebe-se a necessi-
dade de uma aproximação com as esferas ins-
titucionais. Os grupos culturais, por exemplo, 
reclamam de seus representantes o cumpri-
mento de obrigações; cobram deles a garantia 
de direitos, uma vez que não podem substituir 
um papel que é do Estado, das políticas pú-
blicas. Nesse sentido, não há por estes jovens 
uma atitude de total negação dos espaços for-
mais da política. Há sim, por um lado, um re-
conhecimento mediado pela necessidade de 
cobrança – do Estado e de suas instituições 
– por políticas favoráveis à melhoria das con-
dições de vida, da cultura, só possível através 
da consciência de direitos; e a necessidade de 
aliança e interlocução em momentos específi-
cos, por outro. Aproximam-se da via institu-
cional quando necessário, inclusive dos par-
tidos, mas num movimento de resguardo da 
autonomia; cultivam a crítica como meio de 
manterem-se atentos às cooptações. 

Se a política compreendida por seu viés ins-
titucional demarca diferenças de posiciona-
mentos entre os jovens pesquisados, a políti-
ca como um elemento que os constitui, é um 

dos sentidos da política que apa-
rece nos discursos de todos os jo-
vens; a política, estaria presente em 
tudo o que se faz, desde o processo 
de construção das identidades até 
as decisões cotidianas, nos diálogos, 
nas negociações etc. Nas palavras 
de uma das participantes, integran-
te do MST, isso pode ser claramente 
percebido: É a base de nossa vida, 
literalmente. Não dá pra dissociar; 
e mais: É o que me faz descobrir 
enquanto pessoa, o que me faz 
optar por caminhos, perceber 
outras realidades, perceber que eu 
tenho muito pra contribuir. 

Ampliando as representações re-
correntes no senso comum sobre a 
política, muito vinculadas às ima-
gens negativas, estes jovens realçam 
o sentido da política como elemen-
to que os constituem. Nesse senti-
do, falar sobre a política é falar de 
suas vidas, suas histórias, das esco-
lhas que fizeram, de um novo olhar 
sobre as relações familiares, afeti-
vas, de gênero que foram transfor-
madas a partir de uma perspectiva 
crítica que ela mesma possibilitou. 
Esses jovens não conseguem pau-
tar suas vidas, distantes da dimen-
são da política, da participação, da 
compreensão da necessidade de lu-
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tar por um mundo mais justo, transforman-
do a fronteira entre público e privado. Como 
nos diz uma jovem da União da Juventude So-
cialista (UJS): porque a gente sempre coloca 
que isso é uma escolha de vida, que a gente 
faz pra vida toda. (...) a gente é militante em 
casa, sonhando, dormindo, acordado, enfim, 
a gente é isso. É o estilo de vida que a gente 
escolheu pra ter.

À compreensão da política como 
indissociável à vida das pessoas, do seu 
cotidiano, da forma como se subjetivam, 
surge um outro sentido compartilhado pe-
los jovens: a política como possibilidade de 
transformação da sociedade. É através da 
participação, das ações coletivas e de protes-
to, dos processos de luta e reivindicação, das 
escolhas de representantes, ou seja, do espaço 
da política, que podemos sonhar e construir 
mudanças sociais significativas. Assim nos diz 
uma integrante da Juventude do Partido dos 
Trabalhadores: a política é que pode provocar 
transformações, seja em universos micro 
ou universos macro. E atuar politicamente é 
atuar buscando intervir nessa realidade ou 
nessa transformação. 

O sentido da política como possibilidade 
de transformação esteve presente no discur-
sos de todos os jovens, as formas de se elabo-
rar e buscar a realização desses objetivos é que 
seriam, no entanto, específicas a cada esfera 
de reivindicação: nos grupos políticos, atra-
vés dos partidos, do movimento estudantil, 

dentre outros; nos grupos cultu-
rais, através de atos pela valoriza-
ção da cultura, pela melhoria das 
condições sociais nas comunidades 
em que estão inseridos; nos grupos 
religiosos, vemos a importância do 
diálogo, da conscientização, ou de 
se elaborar projetos com fins sociais 
ligados ao que se acredita enquanto, 
também, evangelizadores.

Mas a transformação possibili-
tada pela participação e pelo cam-
po da política, não se coloca apenas 
no espaço das mudanças sociais. Ela 
transversaliza os universos micro e 
macro, como diz um dos jovens. No 
macro, através das mudanças so-
ciais realizadas por meio de reivin-
dicações e lutas coletivas; no micro, 
através das modificações que se co-
locam nos âmbitos da subjetividade, 
do cotidiano, das relações. Por meio 
da inserção em grupos e movimen-
tos, os jovens entram em contato 
com inúmeros debates, manifesta-
ções, disputas de ideias, com uma 
pluralidade de opiniões e diferenças 
de posicionamentos que os fazem 
pensar a forma como compreendem 
o mundo, como se relacionam com 
ele. Assim, se recolocam diante da 
vida e das relações que estabelecem 
no cotidiano a partir dos aprendi-
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zados. É o caso de uma jovem da PJMP que ao 
se reconhecer nos valores e práticas do movi-
mento, questiona a estrutura familiar e a divi-
são de gênero ali estabelecida, por exemplo. 

Por fim, os jovens de grupos culturais tra-
zem para a compreensão da política a noção 
de cultura como resistência. A cultura apare-
ce como forma de resistir ao instituído, resis-
tir através de novas expressões e formas polí-
ticas. Souza (2008) percebe essas expressões 
como novos espaços de experiência social, que 
vêm adquirindo contornos mais nítidos nos 
últimos anos, onde “os jovens estão gestando 
novos modos de organização da vida cotidiana 
de negação institucional, novas formas sociais 
contra-institucionais de enfrentamento con-
tra a ordem” (p. 121).

Aparece também como forma de resistir ao 
cenário da cidade marcado pelas desigualda-
des raciais, de classe social e de gênero. Atra-
vés da cultura, os jovens falam de suas co-
munidades, de suas vidas. Não tomam suas 
intervenções a partir apenas do fazer ligado às 
expressões artísticas, mas como uma forma de 
atuação que possibilita o reconhecimento da 
realidade e de si próprio como fazendo par-
te de determinada cultura. Os trabalhos rea-
lizados fazem com que as pessoas se locali-
zem no meio em que vivem (Jovem integrante 
do Coletivo Afro-Caeté), e, a partir daí, fazem 
atuar como agentes disseminadores na luta 
pelos direitos e pela valorização da própria 
cultura e da comunidade como um todo. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Em relação à pesquisa realizada, vi-
mos que os sentidos da política por 
parte dos jovens revela muito da-
quilo em que eles próprios acredi-
tam, suas visões de mundo e seus 
distintos engajamentos, seja nos 
movimentos estudantis, partidos 
políticos, movimentos culturais e 
comunitários ou nos grupos reli-
giosos. A trajetória pessoal parece 
dizer muito a respeito da participa-
ção efetiva desses jovens diante da 
sociedade, já que enquanto se mo-
bilizam, enquanto participam dos 
grupos e coletivos, constroem tam-
bém a si próprios, num movimen-
to em que se torna impossível sepa-
rar a militância daquilo que se toma 
como base da própria vida. Uns se-
guem os moldes tradicionais de rei-
vindicação, e não menos legítimos, 
outros, no entanto, seguem por uma 
via ligada aos projetos sociais e co-
munitários, muitos deles associa-
dos aos trabalhos culturais, e outros 
tantos aos grupos religiosos. 

Também consideramos impor-
tante realçar o fato de que os jovens 
de nossa pesquisa parecem afirmar, 
a cada momento, que o campo da 
política não se esgotou como possi-
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bilidade de experiência. Na medida em que 
se colocam como sujeitos preocupados com a 
coletividade; em que traduzem em seus sen-
tidos sobre a política, valores como a solida-
riedade, transformação social; em que cri-
ticam o instituído e não se deixam cooptar 
por tudo aquilo que em nome da política não 
condiz com o que acreditam; e na medida em 
que reproduzem, mesclam e constroem dife-
rentes estratégias e modelos de participação, 
adaptando às novas demandas e contextos 
sociais, esses jovens afirmam a política como 
uma experiência central, coletiva e individu-
al, e nesse sentido, tão importante de ser di-
vidida, compartilhada. 
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