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Resumo: Este artigo pretende relatar dois dispositivos de intervenção: Oficina de 

Descobertas e Grupo de Conversa, realizados dentro de uma escola pública de ensino 

fundamental da cidade de São Paulo. Ambos os dispositivos se inscrevem no campo das 

práticas que convencionamos chamar clínico-políticas, na medida em que se constituem 

como estratégias de intervenção, grupais, orientadas pela teoria psicanalítica implicada 

com o contexto social no qual se inserem. Para fins desse artigo, trataremos de 

descrever, a partir de alguns fragmentos de caso, os dois dispositivos e o campo 

metodológico adotado. 
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Amidst conversations and discoveries: intervention strategies vis-à-vis 

the urgencies of a school in São Paulo  
Abstract: This paper intends to report two intervention devices: the Workshop of 

Findings and the Chat Group, performed in a public secondary school in the city of Sao 

Paulo. Both devices belong in the field of clinical practices that we opted to call 

clinical-political, in that they constitute group intervention strategies guided by the 

psychoanalytic theory implicated in the social context where they operate. For purposes 

of this article, we describe, based on a few fragments of a case, both devices and the 

methodology framework adopted. 
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Entre conversas e descobertas: dispositivos de intervenção diante das urgências de 

uma escola de São Paulo 

 

Este artigo apresenta e fundamenta metodologia de intervenção e dispositivos 

que se inscrevem no campo da prática psicanalítica que convencionamos denominar 

clínico-política, caracterizada por sua implicação com o contexto de produção dos 

fenômenos sociais e subjetivos. Trata-se de intervenção no laço social que desloca o 

foco dos indivíduos e sua normatização para incidir nas modalidades de discursos 

produzidos na cena institucional visando a produção de novos lugares para os sujeitos. 

A metodologia utilizada lança mão de dispositivos grupais para destituir significados e 

identidades e produzir novas articulações, assim revitalizando a polissemia da palavra 

no terreno coletivo. As estratégias são contextualizadas nas instituições e criadas a partir 

das demandas e resistências.  

Serão apresentados dois dispositivos, a Oficina de Descobertas e o Grupo de 

Conversa, realizados em uma escola pública de ensino fundamental da cidade de São 

Paulo.A escola pública em questão atende cerca de oitocentos alunos e é bastante 

heterogênea do ponto de vista social, cultural e sócio-econômico. Em 2003, contando 

com o apoio da direção, de um grupo de educadores e da comunidade de pais, realizou-

se um mapeamento da situação crítica em que esta se encontrava: alta evasão escolar, 

frequente falta de professores, indisciplina, falta de interesse dos alunos e baixos índices 

de aprendizagem. Como tentativa de modificar esse quadro, a comunidade da 

escola,através do seu Conselho de Escola, formulou, no ano seguinte,um novo Projeto 

Político Pedagógico ancorado em uma prática de transmissão do saber, não mais 

baseada em uma docência expositiva e solitária, mas numa prática ou experiência 

pedagógica compartilhada e solidária. 

Nesse mesmo período, quatro psicanalistas voluntárias constituíram um Grupo 

de Estratégias em Educação
4
, cuja intenção era colaborar, inicialmente, na inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais. Rapidamente, porém, ficou evidente 

que não se tratava de incluir alunos específicos, mas de auxiliar na criação de um campo 
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em que pudessem ser incluídas as questões que esses alunos despertavam no seio da 

escola: seus ritmos não usuais, as limitações dos seus corpos, suas dificuldades de 

aprendizagem. Tratou-se de tornar possível que cada um significasse seu temor do 

fracasso, os limites do corpo, a angústia de aprender, o desamparo e o medo. 

O trabalho desse Grupo de Estratégias rapidamente se ampliou, criando 

dispositivos de intervenção que visavam tratar, de modo coletivo, questões enunciadas 

ou manifestadas por alguns estudantes. Dentre eles, destacamos a Oficina de 

Descobertas e os Grupos de Conversa - dispositivos grupais construídos a partir de uma 

orientação psicanalítica. 

O trabalho com os grupos, suas possibilidades e impasses 

Freud começa seu trabalho Psicologia de Grupo e Análise do Ego ([1921] 1996), 

afirmando que toda psicologia é social, deslocando a oposição indivíduo x social para a 

tensão entre processos narcísicos e sociais. Passa a desenvolver trabalho que desvenda 

os mecanismos presentes nas massas, grupos e instituições. Nesse artigo, Freud irá 

afirmar ainda que todo laço social é laço de amor. Ressalta, no entanto, que toda 

identificação via amor, carrega em si a ambivalência de sentimentos, trazendo também a 

agressividade advinda da renúncia pulsional necessária à entrada do sujeito na 

civilização. Não haveria laço sem mal-estar, já que o homem carrega em si, toda a 

agressividade pela frustração de ter aberto mão da satisfação da pulsão sexual. 

Freud(1921) propõe-se, então, a analisar dois tipos de grupos e as formas dos 

indivíduos a eles se ligarem: a igreja e o exército. Temos, então, dois processos que se 

sucedem na formação dos grupos: a substituição do ideal do eu pelo objeto, no caso, o 

líder, ou um princípio, e a identificação com outros indivíduos que passaram, 

individualmente, pelo mesmo processo de substituição anterior. O ponto-pivô do 

sistema de Freud é que, para se garantir a consistência do grupo, o líder, o Um, não 

poderá ser equivocado em sua função. Essa função do Um só se sustenta porque está 

ancorada num ponto de exterioridade que reúne o grupo e impede sua dissolução. Esse 

ponto externo é aquele que deverá ser combatido, o inimigo-comum. Temos então, de 

um lado, o amor ao líder; do outro, o ódio ao diferente.  

O que inquieta na teoria elaborada por Freud é que o grupo só poderia se manter 

quando ancorado num ponto de exterioridade que deveria ser o objeto sobre o qual 

recairia toda violência. Ou seja, a coesão do grupo depende que se eleja um objeto 

exterior, alvo da violência. Porém, caso o objeto exterior seja exterminado, não é certo 



que o grupo se mantenha. É o que Freud (1921) vai chamar de narcisismo das pequenas 

diferenças. 

Será no trabalho de dois psiquiatras ingleses, Bion e Rickman, que Lacan achará 

inspiração para pensar os grupos para além daquele proposto por Freud, assentado na 

identificação ao Um. Esses autores apresentam uma experiência de grupo em um 

hospital militar, que, aos olhos de Lacan, carrega a riqueza da criação de um novo 

método de terapêutica aplicada ao grupo. Ora, o que Bion percebe é o mesmo que Freud 

em Psicologia dos Grupos e Análise do Ego([1921]1996),ou seja, que o grupo se 

mantém organizado em torno da figura do líder e que quando essa função do líder é 

equivocada, as massas se dispersam, a civilização entra em pane.  

Mas haveria uma forma de enlaçar quando o Outro não assegura e estabelece o 

sentido? É assim que Lacan (1947/2003), em seu texto A psiquiatria inglesa e a guerra 

de 1947 irá descobrir nos pequenos grupos criados por Bion, na Inglaterra do pós-

Segunda Guerra, a saída para o problema dos grupos artificiais de Freud e o perigo do 

coletivo fundado na função do Um. Esta discussão nos é cara por dois aspectos. 

Primeiramente para pensar a possibilidade de uma clínica dos grupos pautada na des-

identificação ao Um, que seria ultrapassar o laço empreendido pelo discurso do Mestre, 

em direção ao laço proposto pelo discurso do Analista. Isto daria ao sujeito a 

possibilidade de se descolar dos significantes-mestre que o marcaram em sua história, 

possibilitando seu movimento desejante num espaço de intervalo entre sentidos. Em 

segundo lugar, se concordamos que vivemos numa sociedade caracterizada pela saída 

de cena progressiva do Outro da posição de mestre, urge pensarmos numa alternativa 

coletiva que não seja o pânico das massas ao perceberem que o piloto sumiu! 

O que há de tão inovador nos grupos terapêuticos de Bion (1965)? A inclusão de 

um princípio capaz de diferenciar a massa de um grupo. Bion decide criar três tipos de 

atividades terapêuticas que eram o reflexo da sociedade, nessa época de pós-guerra 

dividida entre militares e civis. Ele irá incluir além dessas duas categorias de atividades, 

civis e militares, uma a mais, que daria conta da expressão da impotência neurótica dos 

doentes (Bion, 1965, p.6). Ele aponta um elemento terceiro que poderia, ao invés de 

algo da segregação, descompletar um todo, ser seu ponto de exterioridade, impedindo 

assim que a função identitária imprimisse seu modo de laço segregatório. Esse ponto de 

exterioridade é o que permitirá o avanço do tratamento em grupo. Nas palavras de 

Barros (2008), 



“Este traço permite que um pequeno grupo não seja universal, 

devendo-se lembrar que o fato de o grupo ser pequeno não quer 

dizer que ele não seja universal. É o fato de haver uma dimensão 

que descompleta o somatório que assegura que este não seja 

universal. Dito de outro modo, a dimensão sintomática racha 

com a inteireza do somatório entre militares e civis. (...) 

Reintroduzir a dimensão sintomática nessa grande divisão da 

humanidade entre civis e militares corresponde a combater o 

supereu como imperativo de gozo, como um “goza!” sem 

sentido. Trata-se aqui do imperativo superegóico no momento 

em que o Outro não responde, ou seja, quando uma utopia 

universal não responde.” (Barros, 2008, p. 66)  

 

Sabe-se que os pequenos grupos sem líder de Bion são a origem da inspiração 

dos pequenos grupos de trabalho de Lacan, os cartéis. Lacan no Ato de Fundação da 

Escola Freudiana de Paris (1964) irá falar de um trabalho que deve restaurar a relha 

cortante (Lacan, [1964] 2003, p.235) da verdade introduzida por Freud, que denuncie 

também seus desvios e degradações. Para a execução desse trabalho, nos diz 

Lacan([1964] 2003): “adotaremos o princípio de uma elaboração apoiada num pequeno 

grupo. Cada um deles (...) se comporá de no mínimo três pessoas e no máximo cinco, 

sendo quatro a justa medida. MAIS UM encarregado da seleção, da discussão e do 

destino a ser reservado ao trabalho de cada um.” (Lacan, [1964] 2003, p.235) 

Concordamos com esta forma de conceber o trabalho do psicanalista nos grupos: 

ele terá este papel do mais um, de agente revelador das falhas da lógica das 

identificações, tão importantes ao imaginário social e sua política de atribuição de 

lugares a serem ocupados pelo sujeito. De acordo com Miller (1986), o psicanalista no 

grupo deverá vir como sujeito dividido, questionador, como agente provocador, como 

um ponto de exterioridade no grupo (Carmo, 2011). 

Pierre-Gilles Gueguen (2001), em artigo intitulado L’intime, 

l’extimeetlapsychanalyse, se debruça sobre a função do êxtimo em psicanálise. Segundo 

ele, o êxtimo viria para romper com o íntimo que aparece na análise sob a forma do 

testemunho individual, criando uma brecha na série de identificações que designam um 

lugar para o sujeito, saber do qual ele padece. Vemos como o ponto de exterioridade 

encontra-se inscrito no interior do próprio grupo, é ele que impede que o grupo caia na 

armadilha identificatória ao líder, que, como sabemos, conduziu a humanidade para 

caminhos deveras sombrios. Assim, não haveria um grupo situado em seu exterior, que 

deveria ser segregado e eliminado, como no caso do narcisismo das pequenas 

diferenças de Freud. Sairíamos, com Bion, da segregação própria aos grupos 



identitários, e passaríamos ao plano da singularização de cada sujeito, que poderá agora 

se situar em função de seu próprio sintoma (Barros, 2008). Fugir da identificação 

universalizante, quebrá-la, é esse todo o desafio de uma psicanálise no social, para 

transformar o impasse da situaçãona força viva da intervenção (Lacan, 1947, 2003). 

O Nascimento da Oficina de Descobertas 

 “Quando eu estava na barriga da minha mãe, ela estava no México dançando Hula-

Hula” (aluno de sete anos) 

 “Minha mãe teve um namorado com o mesmo nome do meu pai; daí brigaram, 

conheceu meu pai e eu nasci” (aluna de sete anos) 

 “A gente nasce, daí cresce, vira adolescente, aí vai ficando velhinho, velhinho... e 

quando é bem velhinho morre. Sabe, meu avô morreu.” (aluno de seis anos) 

 

 

 Em 2006, estudantes da primeira série do Ensino Fundamental, entre seis e sete 

anos, despertaram preocupação nos adultos, pois tinham comportamentos que lhes 

pareciam por demais erotizados: com frequência mexiam no corpo das meninas ou 

imitavam uma relação sexual com riqueza de detalhes. Na mesma classe, uma aluna 

com Síndrome de Down que, por ser alguns anos mais velha tinha seu corpo mais 

desenvolvido que o das outras meninas, expunha com frequência seu corpo, levantando 

sua blusa na classe e no recreio, atendendo a curiosidade daqueles que a observavam. 

 O procedimento mais comum nesses casos seria convocar as famílias e indagar 

sobre seus hábitos. O psicólogo da escola tentaria promover um “aconselhamento dos 

comportamentos ditos saudáveis”, ou iria sugerir um atendimento psicológico 

individualizado para esses alunos. Esses modos de encaminhar as situações onde a 

sexualidade infantil se manifesta no ambiente escolar tomam como razão explicativa o 

efeito de um ambiente familiar desregulado ou ainda, ligado a hábitos de determinada 

classe social. O risco desse tipo de redução simplista é o da produção de diagnósticos 

psicológicos equivocados e encaminhamentos prematuros e desnecessários. Rosa (2007) 

nos alerta para os riscos dessas conduções: “A resistência à escuta do discurso de tais 

pessoas manifesta-se, do lado do psicanalista, sob vários efeitos. Um deles é o de ficar 

exclusivamente sob o peso da situação social. A complexidade da situação social 

dificulta a relação intersubjetiva necessária ao atendimento clínico”. (ROSA, 2007, p. 

188).  

 Em relação à outra aluna, uma constante dificuldade em acolher a sexualidade 

nos casos de inclusão já tem sido apontada como algo bastante frequente. De acordo 

com Prioste (2010), “As manifestações da sexualidade da pessoa com deficiência 



intelectual são interpretadas como desvio de conduta, ao invés de serem percebidas 

como curiosidade e desejo de saber”. (Prioste, 2010, p. 14) 

Em ambos os casos, quer seja com uma hipótese de causalidade atribuída aos 

comportamentos familiares e sociais, quer seja pela prevalência do viés biológico 

constitutivo, os ditos “desvios” e “excessos” da sexualidade recaem sobre os próprios 

alunos e, com isso, as intervenções se restringem ao âmbito individual e/ou familiar. 

Levar em conta a realidade social de cada família e a organização espacial a que está 

sujeita, no caso, alunos que vivem em casas de apenas um cômodo e usam banheiros 

coletivos, é algo fundamental que deve ser considerado em nosso trabalho. Nossa 

intenção ao considerar as peculiaridades das organizações familiares dos alunos deve-se 

à preocupação de nos des-centralizar de toda possível interpretação amparada na 

imagem ideal da “típica família burguesa brasileira”, e suas noções de intimidade, 

privacidade e de laços conjugais. Se alguns alunos, por questões de moradia, não tinham 

como dormir num espaço reservado dos pais, tornando-se testemunhas da vida conjugal 

deles, isso deveria estar incluído em nossa intervenção: não para apontar qualquer tipo 

de causalidade ou estereótipo, atribuindo-lhes um estigma de uma sexualidade 

exacerbada ou inadequada, mas para garantir um espaço, dentro da escola, em que os 

efeitos dessa proximidade intergeracional, pudesse ganhar expressão. Conforme Dolto 

(1999), essas crianças deveriam, ainda mais que as outras, ser “esclarecidas sobre o 

sentido real e a validade da sensualidade e da sexualidade”. (Dolto, 1999, p.95)  

Foram os atos desses alunos da primeira série, em que o corpo e o erotismo se 

fizeram presentes que, pelas suas ressonâncias, nos fizeram atentar para a imensidão de 

questões que todos os alunos, recém-chegados da Educação Infantil, estavam vivendo. 

A chave da intervenção clínico-política, neste caso, foi entender esses atos disparadores 

como oportunidades mais do que bem-vindas para a criação de um dispositivo de 

intervenção. Empregamos aqui a lógica freudiana de que o ato falho é sempre um ato 

bem-sucedido, que busca significação. 

Assim, diante desta situação, era necessário criar uma estratégia de intervenção 

capaz de retirar desses alunos esta marca de ‘inadequação’ e de ‘imoralidade’, e de 

recuperar a potencialidade dessas questões colocadas em ato. A Oficina de Descobertas
5
 

foi um espaço de circulação da palavra, para que ela pudesse ressoar, oferecendo a cada 
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criança a possibilidade de pensar o momento que vivia: suas interrogações sobre o 

crescimento, o nascimento e a morte. Este dispositivo, povoado por conversas, pela 

criação de jogos em grupo e desenhos, tinha como objetivo deslocar o embaraço 

individual da sexualidade infantil para o plano coletivo do grupo. Desde o ano de 2006 

até 2010 realizamos essa Oficina com todos os alunos da primeira série da escola. Para 

viabilizá-las estabelecemos alguns contornos, tais como um mínimo de dois meses de 

trabalho, com um encontro semanal, em grupos que não ultrapassassem vinte alunos. 

 

Oficina de Descobertas: estratégia coletiva para uma escuta do singular  

           
 “Meus pais pediram para eu te perguntar se você sabe a idade da gente para ficar 

falando dessas coisas”.(aluna de sete anos) 

 

 Dolto (1997) nos lembra que as questões sobre a origem, o nascimento, o desejo, 

a sexualidade deveriam ser abordadas na escola, desde o maternal, sempre que as 

crianças trouxessem essas indagações. A proposta de Orientação Sexual para as séries 

iniciais do Ensino Fundamental fixada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

incentiva o trabalho dos educadores sobre as questões da sexualidade de uma maneira 

não-diretiva e sempre que houver situações disparadoras. A premissa fundamental desse 

documento é a de que “as curiosidades das crianças a respeito da sexualidade são 

questões muito significativas para subjetividade na medida em que se relacionam com o 

conhecimento das origens de cada um e com o desejo de saber”.(PCN, vol.10, p.77) 

 Vale esclarecer, no entanto, que embora esses sejam Parâmetros Nacionais, o 

que se observa entre os professores é uma imensa dificuldade em fazer esse trabalho, 

principalmente com essa faixa etária. Com os alunos mais velhos, geralmente trabalham 

as questões reprodutivas, visando unicamente à diminuição das taxas de gravidez na 

adolescência e de doenças sexualmente transmissíveis. Com as crianças pequenas, 

entendem a necessidade de trabalhar sobre o corpo, a origem e o desenvolvimento; mas 

fazem-no de um modo absolutamente fisiológico (limitam-se a mostrar filmes sobre a 

fecundação e esquemas detalhados dos aparelhos genitais), ou enfatizando a semelhança 

do ser humano com os outros mamíferos (com filmes ou figuras de animais). 

Entendemos que, tanto num caso como no outro, o que se transmite à criança é somente 

a dimensão instintiva, e o que fica suprimido é justamente a dimensão pulsional e 

desejante, característica das relações humanas. 



E isso não é ao acaso; falar do sexo remete ao corpo, à morte e ao gozo; ou seja, 

remete ao Real, ao que “se funda por não ter sentido, por excluir o sentido ou, mais 

exatamente, por decantar ao ser excluído dele”. (Lacan, [1975] 2007, p.63) 

Ao tratar a sexualidade pela via da necessidade, do orgânico e do biológico, os 

educadores buscam se proteger do que é imprevisível, imponderável, inominável e que 

só se pode tocar pelas bordas. Pensamos que tratar o sexual pela via do biológico 

escamoteia o que parece insuportável de ser enunciado, a saber, que em relação ao 

sexual há muitas informações, mas não há um saber; a sexualidade escapa à norma e a 

uma referência a priori, apontando sempre para o inominável, da mesma forma que a 

morte. 

 Falar, desenhar e conversar sobre o corpo das mulheres, dos homens, papais e 

mamães, meninos e meninas foi algo que permeou muitos encontros dessa Oficina. Tal 

estratégia visava operar uma passagem do plano imaginário ao simbólico, deslocando as 

inadequações e respostas morais para o desejo de saber. Com isso, as encenações 

sexuais rapidamente cederam lugar a indagações como:  

 “E quando duas mulheres namoram, nasce nenê?” (aluna de seis anos) 

    “Minha vizinha teve um nenê que morreu dentro da barriga, como isso acontece?” 
(aluna de sete anos) 

       “Como nasceu a primeira pessoa?” (aluno de sete anos) 

        “Se fica fazendo sexo mais tempo é que nasce mais filhos?” (aluna de sete anos) 

                   “Do que é que a gente foi feito?” (aluno de sete anos) 

                   “Por onde as meninas fazem cocô? É igual aos meninos?” (aluno de seis anos) 

 

 Trazer algumas explicações sobre as relações sexuais, sobre os bebezinhos 

dentro da barriga, sobre as diferenças do corpo dos homens e das mulheres, na medida 

em que as perguntas assim o exigiam, não significava acreditar que isso fosse dar conta 

de como cada um se enreda na trama familiar; mas sim, respeitar a convocação do 

enigma do sexual. 

“Dizem que sou igual ao meu avô que eu nem conheci. Como isso acontece?” 
       (aluno de sete anos)  

“Por que nasce parecido com o pai ou com a mãe? Eu sou parecido com meu                               

pai e meu irmão com minha mãe!” (aluno de sete anos) 

“Por que às vezes nasce menino e às vezes nasce menina? E gêmeos?”  
(aluna de sete anos) 

 

 Ao trazer para um espaço coletivo as falas, as perguntas, os interesses dos 

diversos alunos da primeira série, partimos de uma premissa básica: a de que os 

considerávamos todos e cada um, no laço social, e que o grupo que compunham não era 

uma reunião de indivíduos. “O inconsciente freudiano é incompatível com a ilusão do 



individual, da autonomia e da independência no homem, uma vez que afirma a 

dependência simbólica do desejo do Outro.”(Rosa, 2004, p.338).  

Tornou-se imprescindível realizar paralelamente um trabalho junto aos pais: em 

alguns momentos marcávamos reuniões com os familiares de todos os alunos do 

primeiro ano, conjuntamente; em outros, fosse pela urgência ou pelo pedido de algo 

mais reservado, recebíamos somente os pais ou responsáveis de uma criança e, na 

presença desta, buscávamos trabalhar e localizar o que tinha sido despertado naquela 

família. 

Sustentar junto aos pais dos alunos que compunham a Oficina de 

Descobertasque, ao estarem no grupo, as questões que surgiam ali já diziam respeito 

aos seus filhos, demarcava claramente nossa concepção de que a relação com a escola 

não pode ser pensada a partir dos alunos destacados da relação com o outro, indivíduos 

dissociados de sua dimensão pulsional. 

Muitos pais, impregnados de um imaginário social que supunha ser pertinente o 

trabalho das Oficinas somente para alguns alunos – aqueles que seriam carentes não só 

de bens, como também, de informação –, exigiam que seus filhos fossem poupados e 

protegidos do conteúdo dessas conversas; como se pudessem ficar à parte do encontro 

com os outros, buscando transformar esses acontecimentos e encontros em produtos a 

serem consumidos, sem história e sem desejo, inócuos e previsíveis. 

“Tudo bem pras pessoas que não têm informação, você fazer essa Oficina; mas para o 

meu filho, eu não quero, ele não precisa. Eu tenho informação, eu conto na hora que 

achar importante.” (mãe de aluno de sete anos) 

 

Assim, acreditavam poder escolher, controlar e calcular o momento em que cada 

questão seria pertinente a seus filhos. A nossa intervenção, apostando na capacidade 

transgressora da psicanálise, intervindo e subvertendo esses modos de enlaçamento 

contemporâneo que convocam o indivíduo no lugar do sujeito, sustentava a busca pelo 

singular – entendido como o que só pode ser formulado levando-se em conta a relação e 

o laço com o outro, que não pode e não deve ser confundido com o individual. 

Pensamos com Lacadée (2008) que  

“A esperança – da conversação – reside sempre no elemento de 

novidade que cada criança traz consigo. Parte da esperança e da 

ilusão que ela deve fazer compartilhar, sabendo acolher e lhe 

dando seu devido lugar. Saber acolher é atribuir-lhe um lugar, de 

onde ela terá a possibilidade de entrar num discurso, em uma 

tomada de enunciação. Dar-lhe a palavra a partir do que se é, a 



partir de sua singularidade, e da parte de novidade que traz em si. 

A prática da conversação dá a chance ao discurso de cada um” 

(Lacadée, 2008, p. 20, tradução nossa).
6
 

Vejamos agora como essa conversação se deu com os adolescentes.  

 

Os Grupos de Conversa: entre a escola, a demanda e os sujeitos adolescentes 

 

Os Grupos de Conversa foram criados como resposta a outra situação de 

urgência : um dos alunos foi pego pela polícia furtando de uma casa em frente a escola. 

Algumas reuniões foram realizadas com os adolescentes da escola na tentativa de 

deslocar este episódio de uma problemática individual e inscrevê-lo num contexto 

coletivo. Os adolescentes puderam apontar algumas situações em que se viam, ou viam 

outros alunos, colocando-se numa situação de risco. Os Grupos de Conversa, de 

orientação psicanalítica, foram criados como um espaço para a palavra adolescente. 

Essa estratégia clínica, destinada aos adolescentes, permitiu-nos intervir e antecipar 

situações de desamparo ou de deriva iminente. Após a criação desses grupos, fizemos a 

descoberta de sua proximidade ética e metodológica com o trabalho do Centro 

Interdisciplinar sobre a Infância (CIEN)
7
. Foi no trabalho do CIEN que buscamos, 

aprèscoup, as ferramentas para teorização de nossa experiência clínica com os 

adolescentes.  

O objetivo de nossos Grupos de Conversa foi o de permitir, ao sujeito 

adolescente, o encontro com um Outro receptivo e pronto a lhes fornecer um saber-

Outro, não-fechado, capaz de desestabilizar as identificações que o aprisionam e de 

acompanhá-lo para além de todo saber constituído como verdade. Possibilitar ao sujeito 

adolescente um reencontro com uma palavra prenhe de sentido é lhe dar garantias de 

uma existência como pertencimento, graças ao enlaçamento de sua palavra perdida 

numa trama ficcional coletiva. Para isto, buscamos nos apoiar no trabalho de Lacan e 
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sua teorização sobre os pequenos grupos, principalmente no que concerne ao lugar que 

pudemos ocupar como coordenadores, trabalhando pela des-identificação aos 

significantes-mestre fixos do discurso social.  

A demanda dessa escola nos chegou sob a forma de uma pergunta enunciada por 

sua diretora: “O que se passa com alguns desses meninos, pois temos a sensação de que 

nossa palavra os atravessa sem deixar marcas, sem produzir efeitos?” Não se tratava, 

como podemos observar, de um problema de evasão escolar ou de violência dos alunos, 

mesmo se isso fizesse parte também do cotidiano da escola. Tratava-se uma questão que 

tocava no âmago da estrutura do sujeito, que em nossos dias enfrenta algumas torções; 

problema de uma palavra que não consegue fazer marca no corpo. 

A angústia da diretora é a evidência de que o saber escolar é não-todo, e esse 

furo, sua insistência, é sentido como insuportável pela equipe pedagógica. É isso o que é 

colocado em cena pelo comportamento resistente dos adolescentes. O corpo adolescente 

resiste a fazer semblante da completude imaginária do discurso normativo escolar, e 

assim, a palavra dos responsáveis pela instituição escolar ecoa no vazio. A autoridade 

falha, as tentativas de escuta não produzem grandes efeitos. Os adolescentes oscilam 

entre o falatório e o emudecimento. Se podemos pensar que o que sustentava o sujeito 

adolescente dentro da escola, nos tempos de Freud, era a relação intrínseca produzida 

pelo ideal do eu, chegamos ao ponto de partida que nos permitirá entender algumas das 

razões pelas quais a palavra emitida pela instituição escolar nos dias de hoje atravessa o 

corpo adolescente sem produzir qualquer marca ou traço. 

A adolescência é o tempo do sujeito que pressupõe o fim do complexo de Édipo 

e a construção do fantasma que lhe permitirá representar, simbolicamente, o impossível 

da satisfação. É por isso que o adolescente deverá “fazer cair” a cena familiar, onde a 

satisfação será sempre da ordem de uma promessa impossível, para aceder ao espaço 

social e se aventurar em busca do amor capaz de fazer suplência a essa falta do objeto. 

A escola, lugar encarregado de fomentarno adolescenteo interesse pelo mundo, deverá 

ajudá-lo a construir as ferramentas necessárias para seguir adiante, tendo a figura do 

educador - que o aluno deverá tomar como seu ideal de eu -, como pilar central dessa 

fase de transição. No entanto, em nossos dias, esse processo encontra-se comprometido; 

haveria um curto-circuito dos ideais exercidos pela função Nome-do-pai e, 

paradoxalmente, uma recrudescência dos agrupamentos identificatórios 

segregacionistas. Este aspecto leva-nos em direção às questões de grupo trabalhadas no 

fragmento clínico que traremos logo a seguir.  



Os Grupos de Conversa foram realizados num espaço insólito da instituição 

escolar. Trata-se de uma Oca, uma Opy-Guasu, um espaço consagrado do povo guarani. 

Uma espécie de reduto da palavra, construído pelos próprios guaranis juntamente com 

os alunos, que se situa fisicamente no jardim da escola; num entre a instituição e a rua. 

Esses grupos ocorriam semanalmente, no horário das aulas, podendo se estender por 

alguns meses ou por até dois anos; tinham composição bem variada, em função do 

número de alunos, seus horários, de algumas resistências e outras desistências.  

Os temerários
8
 : os efeitos subjetivos de um laço pela via segregatória da 

identificação 

 Roberto, um adolescente de aproximadamente 15 anos pede-nos para participar 

de um Grupo de Conversa composto apenas por meninas. Ele havia participado de 

alguns encontros desse mesmo grupo no ano anterior e gostaria, novamente, de fazer 

parte. Decide expor sua vontade de integrar o grupo às meninas. Roberto havia sido 

reprovado no ano anterior e chega ao grupo de meninas dizendo que queria um lugar 

onde ele pudesse conversar e não apenas falar besteiras, o que ele dizia que sempre 

acontecia, já que os meninos de sua classe eram todos mais novos do que ele. 

Perguntamos se ele tinha conseguido cumprir as tarefas necessárias a sua aprovação e 

consequente saída da escola, ao que ele responde que sim, e que por isso não entende o 

porquê de ter sido reprovado. Nesse momento o grupo o interpela e pergunta se ele tinha 

feito mesmo todos os trabalhos. Ao que ele responde sim, mas diz que não com sua 

própria letra. Ele diz que tomou de empréstimo a letra de outra pessoa. No caso, a letra 

de seu pai, que foi quem fez suas tarefas escolares. 

Roberto, ao escrever com a mão de seu pai, encontra-se apartado do que lhe 

acontece em sua existência; é um sujeito não-responsável por aquilo que lhe acontece. 

Não entende o que lhe acontece, pois não foi o responsável por seu destino. 

Perguntamos-lhe sobre sua responsabilidade, e não sua culpa, por sua reprovação, o que 

o distanciou dos amigos com os quais podia conversar. Ele acaba nos dizendo que 

compreende o que lhe aconteceu, e ao nos dizer de seu ato – tomar de empréstimo a 
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letra de seu pai - , ele se reconhece como ator de sua reprovação, e nos diz que de fato, 

‘viajou’. Perguntamos que tipo de ‘viagem’ foi essa. Ele começa a nos contar uma 

história de uma viagem com sua mãe pelo Afeganistão, no centro de uma zona de 

guerra, onde, segundo ele, seria o único lugar pra onde os pobres têm direito a viajar nas 

férias.  

A construção dessa ficção se assemelhava a uma narrativa fantástica, construída 

numa métrica precisa, até mesmo musical, que nos embalou por alguns minutos. 

Roberto aparece como sujeito da história que estava sendo narrada. Entretanto o 

narrador, este, desaparecia ao fazer de seu poema de exílio uma saída de segurança para 

sua angústia. O sujeito que viajou para o Afeganistão era um sujeito exilado por sua 

própria história.O que será que aconteceu com Roberto, que quando questionado sobre 

sua responsabilidade sobre os rumos de sua vida, ‘viaja’, ou melhor, busca exílio em 

sua história de guerra e de tiros? Roberto era aquele que ocupava, no imaginário escolar 

e no imaginário social, um lugar de resto, do refugo. A saída para falar de seu desejo 

será pela via da construção de uma ficção socialmente desqualificada, que terá na 

violência urbana contemporânea, sua linha de narração.   

Após Roberto contar sua história, o restante do grupo, apenas meninas, decide 

por acolhê-lo. No entanto, no encontro seguinte, Roberto chega acompanhado de um 

amigo. E, depois, leva outro amigo, o que será o motivo de sua expulsão do grupo, pois 

as meninas do grupo acabam se re-posicionando diante do que chamaram uma invasão 

de meninos que não tinham nada a dizer, mas que queriam apenas espionar suas 

histórias. O grupo não se mostra capaz de sustentar a presença barulhenta desses 

meninos.Propusemo-nos, então, a acolher os meninos em um outro grupo, um grupo 

que porta como marca de nascença a aderência ao significante não-confiáveis. 

Após duas primeiras conversas atribuladas com esse grupo, cinco novos meninos 

entram no grupo, todos eles um pouco mais novos que aqueles iniciais. Nossos 

encontros semanais aconteciam no mesmo espaço da Oca, no jardim da escola. Cerca de 

duas semanas após o início do grupo, esses meninos começaram a ‘catar’ algumas 

pedras e paus que ficavam no chão do jardim e a trazê-los para o grupo, arremessando-

os contra omuro e contra as paredes da escola. Essas pedras faziam parte da Oca. 

Normalmente, eles ocupavam parte de nosso tempo arremessando as pedras, enquanto 

passávamos parte de nosso tempo esperando e pedindo para que deixassem as pedras do 

lado de fora para iniciarmos nossa conversa. Uma vez do lado de dentro, iniciado o 



grupo, as pedras continuavam a interromper as falas e se espatifavam nas paredes da 

Oca. 

As pedras não cessavam. Mas dessa vez, ao invés de esperar que eles desistissem 

de lançá-las ou de pedir-lhes que as deixassem de lado, autorizamos a entrada das 

pedras no grupo; que levassem as pedras para a conversação. Ao que eles nos dizem, 

nós entraremos com as pedras, mas prometemos não tacá-las! Dizemos,ok, então nós 

temos um trato. O grupo transcorre tranquilamente com assuntos cotidianos, futebol, o 

trabalho de alguns no clube de tênis, o que eles gostariam de ser quando crescerem. Foi 

quando percebermos que as pedras não cessaram; elas vinham de fora, estavam sendo 

lançadas por alguém de fora da Oca. O menino que nos fez a promessa de não lançar as 

pedras, alerta-nos, dizendo: e agora, o que fazemos? (já que dessa vez eles não 

poderiam responder com suas pedras, pois tínhamos um trato). Estamos tentando 

conversar, mas eles não nos deixam em paz!  

As pedras que pegavam pelo caminho, antes de entrarem na Oca, tinham sua 

função: eram a forma que encontraram de se defenderem do efeito devastador produzido 

pelo olhar do Outro, que entrava pelos furinhos da Oca. Esse grupo tinha se constituído 

a partir da exclusão, como um grupo que não poderia fazer parte de outro. Grupo dos 

não-confiáveis. No entanto, mais do que não-incluídos no grupo das meninas, esses 

meninos já estavam anteriormente aderidos, colados, ao lugar de resto na instituição 

escolar, nomeados como os piores. As pedras que chegavam de fora eram para que não 

se esquecessem do lugar que ocupavam, lugar de resto. As pedras eram lançadas pelos 

mais novos da escola que tinham aquele horário como seu horário de recreio, e que 

usavam esse tempo lançando seus olhinhos pelas frestas e pelos buracos criados da 

parede da Oca. A cada pedaço de barro tirado da parede, uma pedra, um furo que 

permitia a entrada do olhar do Outro. Os meninos resistiam, com pedras, a serem 

adivinhados pelo olhar do Outro.As meninas lançaram como uma pedra o significante 

não-confiável e esse ato retornava, a cada semana, nas mãos dos pequenos que os 

cercavam de fora. Ao ocuparem o espaço da Oca, transformado em lugar de palavra, 

esses meninos tentavam sair do lugar que se havia instituído para eles, de resto-mudo; 

mas, ao tentarem sair dessa posição, foram alvo de mais hostilidade. 

Observa-se uma reprodução da invasão do espaço do outro – do furto que gerou 

a demanda da escola –que é encenada às avessas, na escola. Cria-se um espaço para a 

palavra, mas o lugar de dejeto é afirmado e, literalmente, vai atrás desses adolescentes. 

Mas com uma diferença, pois dessa vez os psicanalistas estão presentes e são 



convidadosa testemunhar. No último encontro do semestre com este grupo, todos os 

meninos mais novos que desestabilizavam a fala dos mais velhos vão embora. Apenas 

depois que todos partiram é que foi possível para esses três meninos sustentarem sua 

fala. Eles dizem, “ainda temos 5minutos, o que vamos fazer?”. A sugestão é: “nós 

vamos limpar a Oca e catar essas pedras”. Limpamos o espaço, conversamos, e a porta 

da Oca é esquecida aberta. Um dos meninos, que a cada encontro insistia em tentar 

esconder o cadeado da porta, avisa-nos desse esquecimento e fecha a Oca, dizendo: “é 

uma pena que essa porta não fique sempre aberta”. Nesta fala, um voto, um desejo é 

pronunciado. O caminho da palavra se abriu apenas quando tudo o que excedia e que 

levava a uma experiência de puro gozo pôde abandonar o grupo. 

Nosso objetivo nesses Grupos de Conversa foi oferecer aos adolescentes a 

possibilidade de um reencontro com um Outro receptivo, à escuta, disponível para lhes 

oferecer um campo de saber capaz de desestabilizar, e de colocar entre aspas, a série de 

identificações que os desqualificam e os aprisionam fora do campo social. Nossa aposta 

foi a de criar garantias para o sentido da palavra adolescente, para que ela não seja 

apenas instrumento de gozo, e garantias de uma existência enquanto pertencimento não-

desqualificado no campo social, como forma de evitar seja a passagem ao ato, sejam os 

actingouts, graças a uma aposta na palavra. 

As estratégias de intervenção apresentadas neste artigo foram modos de enlaçar 

uma palavra perdida, à deriva - que na infância é confrontada com a angústia das 

origens, e na adolescência com a possibilidade do encontro com o sexual - através da 

composição de uma trama ficcional que pudesse protegê-los da difícil presença do real. 
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