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 Este texto põe em destaque a posição do analista a partir daquilo que efetivamente o faz 

analista – a sua implicação com a clínica em seus inúmeros desdobramentos, desafios e impasses. 

Escrever a clínica é um ato no sentido psicanalítico do termo – põe em jogo um trabalho na 

transferência, endereçado e comprometido com uma práxis a ser compartilhada, articulada com 

elementos singulares de um tempo e lugar que, visitados, permitem a transmissão de um desejo e a 

manutenção da vitalidade e atualidade de sua prática. Fomos convidadas para a responsabilidade de 

acolher este endereçamento e relançar seus efeitos, mais um passo na transmissão da psicanálise.  

 O caso “Falando pelos muros: um recorte de acontecimento do caso Shake”, descrito por 

Poliana Rocha Tavares, convoca muitas reflexões e desafios em especial pelas circunstâncias 

particulares que nada lembram a tradição psicanalítica – trata-se de uma escuta clínica em um 

contexto institucional ligado à Justiça, com um adolescente em medida sócio-educativa. A cena 

psicanalítica depara-se com a cena sócio-política, aparentemente distante nos consultórios, e é posta 

à prova pelos atravessamentos diretos que põem em cheque a possibilidade de sustentação do 

trabalho analítico. Inúmeros são os pontos de reflexão: a adolescência, o uso e tráfico de drogas, o 

território com as condições socioeconômicas e desigualdades, o discurso jurídico, o ato infracional 

e a oferta do atendimento psicanalítico sem demanda prévia.  

 Os impasses aqui encontrados denotam a dimensão clínico-política da prática psicanalítica 

(ROSA,2012/2013) que relança as demandas institucionais, em geral focadas naqueles indivíduos 

que desorganizam ou atacam as normas institucionais. Como psicanálise implicada na escuta dos 

sujeitos situados precariamente no campo social, permite desconstruir os modos como são 

capturados e enredados pela maquinaria do poder e intervém nos laços sociais que atualizam os 

processos de exclusão em curso.  

A interrogação que nos foi formulada refere-se a um traço em particular do caso: Num 

certo dia Shake chegou antes do horário agendado para o atendimento, indo à sala para procurar 

as técnicas de referência. Chegando lá ... o adolescente decidiu aguardar a técnica de referência 

de sua outra medida. Enquanto aguardava começou a escrever nas paredes do prédio com uma 

caneta hidrocor. Ao chegar para fazer o atendimento, a técnica da LA (liberdade assistida) se 



deparou com Shake escrevendo na parede e o chamou para conversar, sem saber que ele já tinha 

feito escritas em todo o segundo andar do prédio.  

 Vamos inicialmente pensar as coordenadas que constituem um caso clínico e suas funções 

na transmissão/criação da psicanálise.  

 

 A construção do caso clínico 

 

 Apresentação, discussão, supervisão de casos clínicos são consideradas o cerne da 

investigação em psicanálise. Temos visto inúmeras formas e estilos - pode ser tanto uma articulação 

em torno de um fragmento, como Albert, descrito em Interpretação dos sonhos (Freud, 1900), 

quanto um relato pormenorizado de diversas sessões, como a descrição que Freud (1909) faz de 

Hans. Existem casos em que a narrativa gira em torno de personagens literários ou históricos com 

os quais o escritor-analista nunca teve contato, como a construção que Freud (1906) faz na Gradiva 

de Jensen ou em seu texto sobre Leonardo Da Vinci (1910). É possível ainda que o analista construa 

um caso em torno de sua própria análise ou através da supervisão. Os casos podem ser apresentados 

em grupos ou por meio de textos. Estas diferentes modalidades de apresentação de caso têm funções 

variadas no campo psicanalítico.  

Vamos abordar neste artigo o caso clínico como construção que inclui o analista, instigado 

em seu desejo na escuta do caso – sem escuta não há caso e permite situar, numa escrita, mais do 

que uma história, uma posição para o sujeito na ficção fantasmática. O caso revela não só o 

pesquisado, mas também aquele que escuta e as sinuosidades do campo que transita. “Não seria o 

caso clínico um entre parênteses, indicando um encontro interrompido entre alguém que fala e outro 

que escuta no limite do fantasma que o suporta e da teoria que o orienta?”, pergunta-se SOUSA 

(2000, p.17). O caso não se confunde com a história, não é biográfico: “É ficção clínica, resultado 

de uma hipótese teórica” (SOUSA, 2000, p 19). Caso significa ocorrência, acontecimento e 

narrativa, deriva de casu em latim e ptosis em grego, sentido genérico de queda (DUNKER, 2011). 

Podemos dizer que a construção do caso se dá em torno da queda do sentido e da produção de um 

enigma para o analista, que o interroga sobre o caso e a partir do qual se produz uma narrativa - 

ficcional.  

Destacamos três aspectos constituintes e enodados na construção do caso clínico, dando 

realce a três termos: a marca do caso, a construção e a transmissão por uma escrita.  



1) A marca do caso (DUMEZIL, 1989), enigma em torno do qual a narrativa do analista é 

estruturada. 

2) O seu caráter de construção, que evidencia o abandono do ideal de busca de uma verdade 

única; busca a elaboração de um saber na direção tanto da historização do sujeito como da 

interrogação da teoria;  

3) O efeito de transmissão na dupla direção – para quem fala/escreve sobre o caso, remete 

transformação da vivência em experiência e quem escuta tem a possibilidade de receber o 

testemunho e dar endereço para sua circulação.  

Estes termos operam em diferentes tempos, e a sua escrita carrega as inscrições e 

apagamentos destes processos. 

 

A marca do caso  

 

Tomaremos a “Marca do Caso” (DUMEZIL, 1989) como o fio condutor da construção desse 

caso. Diríamos que o caso não está lá (no atendimento), nem no texto de sua apresentação; também 

não está aqui, nesses comentários; mas está em todos eles e em cada um. Já não é mais de Shake 

que falamos, muito menos teríamos qualquer intenção de apontar algo à Poliana, sobre sua clínica 

ou sobre a condução do caso – a quem, aliás, só nos resta agradecer a generosidade de nos oferecer 

esse relato e reconhecer sua sensibilidade, ética e agudeza na clínica - mas pensar no efeito 

provocador de um caso.  

 O caso está naquele detalhe, ou fragmento, que pode ser operativo para o trabalho.  Como 

nos lembra BARTH (2008) ao falar de um método revolucionário no campo das artes - são os 

detalhes secundários que permitem decidir pela autenticidade da obra - uma vez que são elementos 

que os copistas acabam descuidando e, no entanto, apontam para o que o artista executa de uma 

forma que lhe é característica. Em “Moisés de Michelângelo” (1914) FREUD nos aponta a 

importância dos detalhes secundários e compara semelhanças desse método com a técnica 

psicanalítica:  “Parece-me que seu método de investigação tem estreita relação com a técnica da 

psicanálise que também está acostumada a adivinhar coisas secretas e ocultas a partir de aspectos 

menosprezados ou inobservados, do monte de lixo, por assim dizer, de nossas observações.” (1914, 

item 2. p.250) 

Curiosamente, é no detalhe de um texto de Lacan que foi encontrada a indicação de uma 



concepção de apresentação de caso que nos parece revelar a singularidade do caso e o estilo do 

analista que o apresenta. Claude Dumézil, ao constituir um Seminário Clínico que nomeou como 

“Marca do Caso” (1989) nos diz que conheceu essa expressão na contracapa do nº 1 da Scilicet, 

num texto pequeno de apresentação da revista. Esse texto foi posteriormente retirado nas suas 

reedições e defendia uma forma de “dar ‘mais segurança para evocar o pessoal na prática e 

especialmente a marca do caso’”(DUMÉZIL, 1989, p. 26). 

É a lembrança desse detalhe, posteriormente omitido, que permite a Claude Demézil 

formular a respeito da forma de trabalho em seu Seminário em que  

o caso já não é o analisante, não é a cura, não é a observação nem a 

anamnese, tampouco é o analista. 

É tudo isso, cada uma dessas coisas.   

A marca forma laço, ou o rompe, como uma interpretação, como um trait 

d’espirit [chiste]. Forma laço entre a história do sujeito e as estruturas 

presentes na cura. (DUMEZIL, 1989, p.26). 

 

A marca do caso exige uma escuta, para além do enunciado, uma escuta da enunciação, 

mesmo fora do enquadre tradicional de um tratamento psicanalítico. O enunciado é o que se diz, as 

palavras usadas para expressar algo, o chamado dito. A enunciação, ou o dizer, é a posição que o 

sujeito assume diante deste dito, que é o próprio sujeito (MILLER, 1997). É necessário fazer uma 

distinção, uma ruptura, entre essas duas escutas.  

Essa atenção sempre seletiva na escuta se amplia também para os atos, escuta do dizer em 

ato. O analista é convocado pelo caso como causa que convoca o ato analítico e o desejo do analista. 

Evidência de outro que fala em mim e age, Lacan se pergunta “qual é, pois, esse outro a quem sou 

mais apegado do que a mim, já que, no seio mais consentido de minha identidade comigo mesmo, é 

ele que me agita?” (LACAN, ([1957] 1998, p. 528). Em que o Shake nos agita? 

 

A construção do caso e a transmissão da experiência clínica. 

 

A construção do caso passa pela sua narrativa – a particularidade desta narrativa é que se dá 

em torno da queda do sentido e da produção de um enigma para o analista, que o interroga sobre o 

caso. Está longe da narrativa linear colada nos fatos como signos da verdade. Pode-se apontar a 

dimensão simbólica, imaginária e real da história do caso, que baliza a questão da realidade e 



verdade. 

 Consideramos que  

O relato dos fatos propicia a criação de imagens que permitem analisar 

como se estrutura o desejo na dialética da relação com o outro. Falar deles 

permite a articulação que faz surgir o sujeito. Logo, a história que nos 

interessa não são os fatos em si, mas as como marcas daquilo que não foi 

representado ou foi encoberto por uma visão imaginária e definitiva que 

veda ao sujeito interrogar-se.  (ROSA, 2009, p. 27).  

 

Entendemos que a construção do caso e sua escrita tenha por efeito uma transmissão, na 

perspectiva de transmissão não só da psicanálise mas dos efeitos desta última na cultura. A 

transmissão diz respeito à construção de uma história e também à dívida em torno do que herdamos 

da cultura, “somos todos portadores de um nome, de uma história singular (biográfica) localizada na 

história de um país, de uma região, de uma civilização. Somos todos depositários e seus 

transmissores. Somos seus passadores.” (HASSUN, 1996, p.16; tradução livre). Uma transmissão 

exitosa oferece um espaço de liberdade e uma base que permitem abandonar o passado para melhor 

reencontrá-lo. Neste sentido ressaltamos a caráter criativo e inovador do caso clínico. As escritas do 

caso pretendem tomar o enigma como causa na experiência compartilhada e na construção da 

posição de testemunha e transmissor da cultura, ofertando outro olhar sobre os acontecimentos. 

Levando em conta o testemunho de uma experiência analítica com um adolescente em medida 

socioeducativa, o caso Shake, nos debruçamos sobre três narrativas: a narrativa de Shake à Poliana 

Tavares, a narrativa que ela nos endereçou, e a terceira, a nossa narrativa, endereçada para vocês 

nesse simpósio. Esta sucessão de escrituras nos recorda que nada se cria senão significante 

(LACAN, 1964/2008). 

 

Escrever, inscrever e o que não cessa de não se inscrever: Shake 

 

Falando pelos muros nos confronta com o que se inscreve e faz marca e o que não cessa de 

não se inscrever no sujeito e no laço social e, simultaneamente, com os impasses do analista na 

instituição, particularmente diante do atravessamento entre o público e subjetivo, entre a cena 

psiquica e social, especialmente na adolescencia. 

A narrativa desse caso aborda dois tempos e um acontecimento. Apresenta primeiro o sujeito: 

como chega ao serviço de um modo refratário; seu momento de virada, na volta ao atendimento por 



novo ato infracional e após a determinação da medida de Prestação de Serviço à Comunidade; 

finalmente, a cena em que Shake escreve nos muros da instituição enquanto espera o atendimento e 

seus desdobramentos. 

Shake, aos 17 anos, de inicio parece não se deixar marcar pelos significantes do pai, da mãe 

e do atendimento socio educativo. Ao chegar é falado pelas vozes que o convocam à moderação do 

gozo com as drogas e ao rompimento com o seu envolvimento no tráfico de drogas. O pai expressa 

sua impotência – não sei mais o que fazer.  A mãe o leva ao atendimento interrompido porque não 

conseguira acordar ou porque perdera o telegrama com o agendamento. Evasivo, impenetrável, o 

sofrimento parece não o abalar – o assassinato do amigo, o afastamento da escola, as internações, os 

pedidos dos pais. No entanto, um ponto nos deixa entrever o seu phatos - a mudança de bairro, 

providência do pai para protegê-lo da violência e afastá-lo do tráfico. A intervenção do pai visa um 

deslocamento territorial e psíquico - ao ser retirado do território que o colocava em risco é aberto 

um caminho, entre outros, da casa da mãe para a casa do pai, que poderia promover um corte, uma 

separação de uma identidade cristalizada. Shake, por outro lado, também acaba se distanciando dos 

vínculos afetivos construídos ao longo de sua história e onde estão suas marcas mais subjetivas. A 

mudança de território não irá proporcionar a sua mudança de posição – teria sido necessário o 

deslocamento do dizer, construindo a possibilidade de falar e ser falado de outro lugar -  no caso, de 

outro lugar que não do “infrator”.  

Assim, volta a ser conduzido às medidas socioeducativas por novo ato infracional no 

território de origem- além do programa de Liberdade Assistida, e passa também à Prestação de 

serviços à comunidade. A volta à instituição, nesse segundo momento, no entanto, não foi para o 

mesmo lugar – algo de novo se produzira – um sujeito se apresentava e se inseria de modo ativo no 

serviço, lugar onde passa a falar e ser escutado – apresenta-se “longe do tráfico” e próximo fazer 18 

anos, também atravessamentos de fronteira.  

A mudança de Shake produz no leitor a hipótese de que algo ocorreu neste intervalo de 

modo que o conjunto de investimentos realizados talvez tivessem produzido efeito. Dentre os 

investimentos, a escuta e a aposta da psicanalista. Podemos supor que o atendimento tenha 

colaborado para o estabelecimento de uma relação transferencial no contexto da medida 

socioeducativa pois, nesse segundo momento, o sujeito se diz tocado por significantes. Dois 

significantes se articularam: maioridade (não mais (de) menor) e trabalho, produzindo um sujeito 

articulado a uma demanda – quero trabalhar. Neste aspecto podem haver relação com o fato de ter 

recebido do Outro social a incumbência de Prestar Serviço/Trabalhar pela comunidade. Mas algo 

mais ocorrera para produzir este efeito - o encontro faltoso com o Outro sexo – neste tempo, soube-

se logo depois, encontrara uma namorada.  



Falar e ser escutado o permite errar por outros significantes, tais como “pai”, "escola" e 

"mercado de trabalho". Shake se põe a falar de seu envolvimento precoce com as drogas, da saída 

da escola, das relações familiares e da sua vontade de tirar documentos, atualizando a sua inscrição 

na ordem social em que visualiza outro modo de inserção. A narrativa do caso dá a entender que 

esses novos significantes vêm articulados a uma necessidade de se separar de escolhas realizadas 

pela família e pela comunidade diante das quais ele se via como um mero repetidor. Ou seja, como 

num processo de análise, Shake parece ter se desgarrado da modalidade sintomática que o fazia 

repetir e sofrer e pôde construir um laço mais singular e dinâmico.  

Mas a marca do caso, sua parte mais desafiadora, estaria por vir. 

 

Falando pelos muros: a marca do caso Shake 

  

É a segunda parte da apresentação do caso que Shake realmente nos chacoalha. Shake é uma 

palavra em inglês para abalo, agitação, sacudida e vibração. A escolha do nome do caso já 

demonstra uma posição de inquietação, tanto da psicanalista quanto do adolescente. Há algo em 

Shake que se agita e isso abala a instituição. Tanto os desafios, como as posições diante dos atos do 

jovem já não são privilégio nem do paciente, nem da analista, mas pertencem ao caso, são a marca 

do caso. 

Como já relatado, em certo dia Shake chegou antes do horário agendado para o atendimento. 

Enquanto aguardava, começou a escrever nas paredes do prédio com uma caneta hidrocor. Ao 

chegar para fazer o atendimento, a analista, técnica da LA, se deparou com Shake escrevendo na 

parede e o chamou para conversar, sem saber que ele já tinha feito escritas em todo o segundo andar 

do prédio. No entanto, quando termina o atendimento se dá conta dos efeitos das escritas pela 

parede da instituição. Frente à gerente, à coordenadora e à Polícia Militar, a analista é convocada a 

para se posicionar , em ato, frente ao chamado ato infracional na instituição. Ato esse que tem uma 

dimensão ética, pública e política, na medida em que é presenciado tanto pelo seu paciente, como 

por alguns representantes do campo social, das “leis da cidade”. Precisa, ao mesmo tempo, 

preservar o lugar do seu atendimento, tanto mantendo o sigilo, como mantendo seu paciente como 

sujeito; ou seja, não poderia justificar o ato dele, falar por ele, muito menos utilizar o que lhe foi 

confiado na sessão. Também não poderia desmerecer os efeitos de seu ato na cena pública, deixá-lo 

como excessão, poupando-o das consequências, pelo fato de estar em atendimento. Nem mesmo 

deixar que o discurso sobre o ato como infraciona,l merecendo boletim de ocorrência e resituando 



seu ser como infrator, fosse a única versão. Ela procura uma forma de ele se responsabilizar por seu 

ato - limpar as paredes de sua escrita – e dela ser testemunha da construção de um lugar polifônico 

no discurso social  para este sujeito.  

A marca desse caso aponta o quanto o espaço analítico não está restrito às paredes internas 

da sala aonde o paciente é atendido. Também indica modalidades da transferência – o atendimento 

de Shake não se dá somente na relação à analista que o atende, nem ocorre isento do atravessamento 

institucional - consideramos que Shake escreve nas paredes, em espaço que é fora do atendimento, 

mas dentro do serviço. 

Shake nos encena esse enigma de maneira magistral. É sobre as paredes que ele deixa seus 

registros e convoca a analista a responder a essa indagação, diante dele, mas também publicamente. 

Rabiscando com canetinha hidrocor nos muros, no espaço de espera do atendimento, Shake parece 

fazer uma “encenação quase teatral, de um conceito, uma espécie de dramatização do conceito” o 

que Nasio considera “o traço mais interessante do lugar da clínica na teoria” (NASIO, 1997, p.79). 

De que modo os escritos de Shake nos interrogam? A questão que nos é posta por Tavares 

será sobre qual o tratamento que deve ser dado quando um adolescente em cumprimento de medida 

comete novo ato infracional dentro do espaço do acompanhamento. O que nos traz à questão de 

distinguir um ato infracional de um acting-out. Seria mesmo um acting out? Ou um impasse na 

temporalidade, uma pressa, precipitação, em se inscrever no laço social? Como conduzir a clínica 

nestes casos? 

O mal-estar que Shake traz para dentro da instituição que trabalha com adolescentes 

infratores, no dentro-fora da sala de atendimento, diz das duas dimensões  presentes no campo 

transferencial e no campo social. De um lado, a concepção de cada um desses jovens obedece uma 

trama que os envolve tanto do ponto de vista subjetivo e pulsional quanto político e social. Neste 

caso, a escuta clínica permite dar peso aos seus dilemas –  não soube o que fazer com o mal estar da 

"demora para ser atendido" e a “cabeça cheia” (porque a namorada estava grávida), e a escrita na 

parede foi sua saída. De outro lado, a experiência subjetiva de Shake, a "demora" uma vez posta em 

ato o lança na posição social de “infrator”. Quando a cena social e pública é convocada, quando a 

angústia e o desejo de inscrição atravessam os territórios público e privado, comparece outra 

modalidade de inscrição - a do discurso social em relação a seu ato, ou seja, o seu mal-estar foi 

inscrito como um ato infracional.  

Trava-se então um embate, mediado pela psicanalista, entre a distinção do espaço de 

elaboração do ato e o preço a pagar pela inscrição no laço social. Ao ser chamada por Shake a 

testemunhar seus rabiscos, a analista pode legitimar seu lugar êxtimo, ao invés de colocá-lo à 



margem: vale marcar que o lugar êxtimo a que nos referimos é o lugar êxtimo do caso. O êxtimo, 

formulado por LACAN (1959/1960) como interior excluído, o que de fora revela o que de mais 

íntimo há no interior. Do lado do adolescente, se o discurso na sessão era de responsabilização, 

havia um impasse a ultrapassar – em seu cálculo de gozo faltou o reconhecimento do outro como 

parte do reconhecimentto de si – ou seja, faltou considerar os efeitos do seu ato e de seui excesso no 

outro e no discurso, o que se processaria no tempo de compreender. Neste sentido a aposta na 

responsabilização como processo em andamento se manteve e exigiu dele um ato de assentimento 

subjetivo à presença do Outro. Pôde-se sustentar a posição de manter esse lugar de extimidade, que 

aborda o melhor sentido de ambos os termos: clínico e político.   

 

Espera, angústia e a escrita nos muros. 

 

A partir da escuta, desarmada de regras e convenções sociais e voltada para a singularidade 

daquele caso, como intervir para que os atos de Shake, movidos por suas angústias, fossem lidos 

socialmente para além do valor infracional? O que ele pode fazer em relação a isso?  

Shake se desgarrou do lugar de “infrator” e se deparou com novas insígnias do campo social. 

Esse processo não se dá sem angústia, uma vez que o sujeito se confronta com os limites do real, 

com o furo do sentido, quando por exemplo não se encaixa mais numa identidade que o define por 

inteiro, tal como “Shake, o infrator”. Em seu lugar, perguntas: como é o Shake pai? E o Shake que 

trabalha? Essas novas posições angustiam porque o lançam para o novo, para o desconhecido.  

Podemos supor que Shake, cansado de esperar, angustiado frente à possibilidade de estar 

“esperando um filho”, rabisca. No entanto, esse seu acting out, não está exatamente out/ fora, mas 

talvez muito mais dentro do que pareça inicialmente: deixa suas marcas nas paredes, percebidas 

pelos outros agentes institucionais, enquanto ele está dentro do atendimento. Dentro, pôde fazer 

outra coisa com sua angústia de estar com a “cabeça cheia”, sua sessão transcorreu com a analista.  

Espera e angústia são dois termos que se articulam. Para FREUD (1925) o termo de angústia designa 

um estado caracterizado pela expectativa do perigo - acentua o fator surpresa e insiste na função preparatória 

da angústia. Desse modo, o sinal que constitui a angústia é relacionado com a espera. Em LACAN ([1962-3] 

2005) a angústia adverte o sujeito de que ele é esperado no encontro do desejo e do gozo. Lembremos que 

LACAN ([1962-3] 2005) no seu Seminário A Angústia,  articula  a angústia a dimensões distintas 

do ato, acting out e passagem ao ato. Vale lembrar que, diferentemente do ato que “é sempre uma 

ato significante, que permite ao sujeito transformar-se a posteriori, o acting out é uma demanda de 



simbolização que se dirige a um outro. É um disparate destinado a evitar a angústia” 

(ROUDINESCO, 1998, p.6).  

A angústia enquanto espera ansiosa, expectativa pelo acontecimento, introduz a dimensão do 

tempo. Ou poderíamos dizer melhor, a expectativa ansiosa pode produzir a sensação de urgência 

que elimina o tempo de compreender e precipita o tempo de concluir, nossa hipótese para este caso.  

LACAN (1945/1998) propõe no texto O tempo lógico e a asserção de certeza antecipada 

três tempos nos processos de decisão: instante de ver, tempo de compreender, momento de concluir. 

Vamos nos limitar neste contexto ao tempo de compreender – que nos parece importante pois diz do 

tempo de colocar-se no ponto de vista do outro. A conclusão do sujeito não está apenas naquilo que 

ele vê relativo ao outro pois a sua dedução é fundada na consideração daquilo que o outro vê nele. 

O tempo lógico produz uma conclusão por dedução e não por uma probabilidade ao realizar um 

verdadeiro jogo posicional entre os personagens na tensão entre Sujeito e Outro. Sem o jogo da 

reciprocidade necessária ao tempo de compreender - que insere outros na ciranda de saber quem se 

é - a conclusão seria precipitada. O tempo vivido na pressa faz um link direto do instante de ver ao 

momento de concluir. Nesse curto-circuito, a vivência não encontra condições de se transformar em 

experiência. O tempo de compreender é um tempo de ruptura, a quebra da estrutura pela 

proximidade da emergência do “eu”. O momento de concluir precipita o sujeito em direção a uma 

separação imaginária do outro, de posse de uma certeza nunca inteiramente garantida a respeito de 

si mesmo.  

Para PORGE (1994), devemos levar em conta ainda o aspecto da pressa no terceiro tempo. 

Não devemos nos ater somente ao só depois, mas também, a pressa em uma lógica que leve em 

conta a antecipação do próprio só depois. PORGE aponta que no só depois se verifica algo que é 

atingido antes mesmo de poder ser verificado. É a verificação da antecipação da verdade. Portanto 

há um espaço entre a verdade e sua verificação, espaço que se reduz à dimensão temporal da pressa. 

Diz PORGE: “A certeza está ligada a uma lógica de ação; mais ainda, ela é antecipada por essa 

ação, ato de concluir” (1994, p. 84).  

O momento de concluir, o da certeza antecipada, é o momento em que há uma singularidade 

do sujeito onde ele se responsabiliza por uma ação em que de fato ele se coloca como tal. É um ato 

de liberdade que passa pelo Outro, que prescinde desse Outro e que opera na separação desse Outro. 

Segundo PRUDENTE & ROSA (2013), o sujeito na segunda etapa do tempo lógico, no momento 

de compreender, é o sujeito do assentimento subjetivo que a responsabilidade jurídica propõe. Este 

sujeito reconhece que a lei não é feita por si nem para si, ou seja, é a lei que prega: “não faça ao 

outro o que não gostaria que fizessem a você” onde há uma produção, um sentido biográfico que o 



situa no mundo em relação à alteridade. Esse assentimento já supõe um sujeito do inconsciente, mas 

ainda sobreposto na defesa da negação. Lembremos que o terceiro tempo “... é o momento de 

concluir o tempo para compreender”.  

 

Concluindo o caso e ultrapassando o muro 

Por ser atravessado pelo “muro da linguagem”, Shake pode tanto escrever pelas paredes 

quanto ser falado por significantes por meio dos quais se inscreve no mundo. O adolescente, 

impossibilitado de falar, atua “ins-crevendo” (junção de escrever com inscrever) nas paredes sua tentativa de 

fazer cessar a angústia de ser pai. Esse é um fragmento de real que impulsiona tanto a escrita de Shake 

quanto a construção do caso, pois, “de alguma forma um caso clínico deve tocar algo de real em nossa 

existência: a relação entre a lei, a morte e o desejo” (DUNKER, 2011, p. 570).  

Se tratando de um adolescente em cumprimento de medida socioeducativa é possível pensar 

que tornar-se pai pode estar relacionado inclusive ao entrelaçamento desses três critérios: passar da 

posição de filho que deve obedecer a lei para alguém que irá ser um representante da lei para a 

criança que nasce; a ressignificação da possibilidade de morte, tão próxima para adolescentes 

envolvidos com o tráfico de drogas; e a reatualização do desejo nessa nova posição de ser pai.  

Ao escolher a expressão “falando pelos muros” para nomear o caso, se implica 

necessariamente um sujeito nessa ação, um sujeito falante, um sujeito da linguagem e, portanto, no 

laço social. Embora a fala se dê ainda “pelos muros”, isto é, uma fala que não se dá diretamente 

entre sujeitos, há uma tentativa em ato de escutar esse rabisco na instituição, representante da 

angústia de Shake.  

Possibilitar a abertura para que o sujeito possa inscrever algo da sua singularidade na 

instituição faz parte da função do analista que se propõe a trabalhar nesses espaços. A instituição é o 

“sistema de regras que cerca a comunidade de vida” (LAURENT, 2003, p. 84), e nesse sentido que 

aproximamos do discurso, acabamos todos referidos a ela (a instituição), tanto nos consultórios 

clínicos quanto nos espaços que reúnem vários sujeitos. O papel do analista nas instituições é, 

portanto, ser mais um discurso,  

 

mais que um lugar vazio, é aquele que ajuda a civilização a respeitar a articulação 

entre norma e particularidades individuais. O analista, mais além das paixões 

narcísicas das diferenças, tem de ajudar, junto de outros, sem pensar que é o único 

que está nessa posição. Assim como outros, há de contribuir para que não se 

esqueça, em nome da universalidade ou de qualquer outro universal, tanto 



humanista quanto anti-humanista, a particularidade de cada um. (...) é preciso 

recordar que não se deve tirar de alguém sua particularidade, a fim de misturá-lo 

com todo o universal, em razão de algum humanitarismo ou qualquer outro 

motivo (LAURENT, 2007, pp.144-145). 

 

Os muros não falam, mas os escritos na instituição viabilizam que os sujeitos falem por 

meio deles. Dessa forma, não sabemos ainda das determinações - subjetivas e sociais - que 

colocaram Shake naquele lugar, "do tráfico", mas pelas manifestações nos muros vemos seus 

efeitos. Logo de início, a ideia do título nos transmite a possibilidade de Shake retomar, através da 

fala, sua história de vida como um sujeito singular e não como simples produção dos muros 

imaginários que definiram um lugar alienante para o adolescente, a saber, o lugar de "infrator", 

“traficante” e “usuário de substâncias”. Cada um de nós é dividido pelo muro da linguagem, que é 

simbólico. Esse muro não isola um sujeito do outro, mas, pelo contrário o insere no campo social 

por meio de uma linha divisória que é a linguagem.  

A linguagem, os predicados, o discurso com que o sujeito é falado pelo Outro tem menos o 

caráter preditivo e mais o caráter construtivo. Isso quer dizer que a maneira com que se fala desses 

adolescentes, a instituição a qual estão referidos, contribui para a construção de como eles se 

mostrarão para a sociedade  

 

a prisão sintática – um sujeito acorrentado a um predicado – é eterna justamente 

porque suprime o tempo, transformando o ato em expressão do ser, convertendo a 

ação em um estado permanete, fazendo do crime um retrato verdadeiro, essencial 

e definitivo da natureza mesma de João [no nosso caso Shake]. Mesmo que ele 

mude, a sentença e a prisão o mantém conectado ao mesmo canal, na mesma 

sintonia do ato criminoso (SOARES, 2011, p.159). 

 

Entendemos, como já se disse, que foi importante na intervenção clínico política da 

institutiçao, a leitura da escrita na parede que revelava mais do que uma “infração”, era uma 

tentativa de falar dessa experiência subjetiva e particular. Neste sentido, uma “prática ético-política 

que propicie a escuta e indique um lugar discursivo que possibilite ao jovem uma posição de fala e 

outra posição no campo social” (ROSA & VICENTIN, 2012). 

A possibilidade de escuta do dizer do ato de Shake provoca uma inversão no imaginário 

social acerca desses adolescentes, abrindo espaço para a construção de apostas e saídas singulares. 



Aposta do analista e saída do adolescente. Saída que representa um novo e particular fazer com a 

instituição, com a linguagem e com os muros que se impõe entre os jovens e um tipo de laço social.   
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