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A proposta deste trabalho é de apresentar um dispositivo de intervenção 

“clínico-política”, os Grupos de Conversas com adolescentes, realizado durante seis 

anos em uma escola pública de São Paulo. A criação deste dispositivo de intervenção 

surgiu como desdobramento de uma situação de urgência especifica, em que um dos 

alunos foi detido e levado pela polícia por furtar uma casa em frente à escola. Este 

episódio foi observado por diversos outros alunos através das janelas das salas de aula. 

Numa aposta contrária a individualização do comportamento deste aluno, que deveria 

sofrer as consequências de seu ato compreendido dentro da lógica da culpa jurídica ou 

do desvio psicológico, buscamos ir além do acontecimento privado: afinal, a quem 

pertencia essa cena? Àquele que a protagonizou ou àqueles que a enxergaram de 

dentro dos muros da escola?  

Essa cena será tomada como ato que inscreve o sujeito no laço social, e terá 

como resposta escolar uma escolha ética pela criação do dispositivo de intervenção, os 

Grupos de Conversas, numa tentativa de deslocar o ato individual, realizado pelo 

adolescente,para inseri-lo num registro coletivo. Acreditamos que a posição de 

expectador, daqueles que assistiram a cena por entre as vidraças da escola, faz também 

parte do acontecimento, do mesmo que todos os outros alunos que souberam do 

episódio por meio da transmissão coletiva da cena. Foi assim que consideramos que 

todo o mal-estar a que essa cena remetia, não podia ser depositado e considerado como 

algo próprio desse aluno, como algo que ficasse do lado de fora dos muros dessa escola, 

mas sim, como algo que teria de ser incluído como mal-estar pertencente a toda essa 

comunidade escolar. Essa vidraça, como a retina dos nossos olhos, nos aponta para o 

fato de que o que está fora, na medida em que testemunhamos a cena, também nos 

concerne e faz parte de nós: remete ao que vemos ou rechaçamos em nós a partir do 
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outro. 

 

Grupos de Conversas: histórias singulares e coletivas  

Foi assim que reunimos todos os alunos do sexto ao nono ano daquele período, 

com a intenção de que esse episódio não ficasse cristalizado apenas naquele que o 

protagonizou, mas pudesse ser trabalhado sob a forma do que foi registrado no olhar de 

cada um. Numa roda de conversa, junto com a diretora e alguns professores, ouvimos 

esses estudantes dizerem que eles sabiam que aquele aluno estava em risco e só a equipe 

escolar não era capaz de enxergar isso. Convidamos cada um a falar se conheciam 

alguém que, inclusive, poderiam ser eles mesmos, que consideravam também estar “em 

risco”, para que nós, assim, tivéssemos a possibilidade de intervir. Escutamos um 

emaranhado de questões atravessadas por esses adolescentes e a partir daí, oferecemos 

os Grupos de Conversas. A participação nos Grupos de Conversas seria voluntária e 

estes ocorreriam dentro do período de aula, com a frequência de uma vez por semana, 

porém suas configurações, contornos e duração seriam diferenciados, determinados a 

partir do próprio processo de cada agrupamento. A expectativa era de que a fala de cada 

aluno pudesse ressoar no outro, que essa troca de impressões sobre as experiências 

vividas trariam a possibilidade de questionar verdades que ficam naturalizadas e passam 

a ser tomadas como absolutas, cristalizando-se em identificações totalizantes. Nossa 

aposta era que no lugar de repetições e atuações, pudesse se configurar um lugar 

privilegiado à palavra. Lembremos de Freud (1914), quando em “Recordar, Repetir e 

Elaborar”, aponta os casos em que o paciente ao invés de recordar algo que esqueceu 

ou reprimiu, o atua: “ele o reproduz não como lembrança, mas como ação; repete-o, 

sem, naturalmente, saber que o está repetindo”.(Freud, 1914, p.196). 

 Os Grupos de Conversa foram, então, nossa tentativa de construção com os 

adolescentes de um laço ficcional que os ligasse numa história ao mesmo tempo 

coletiva e singular, permitindo-os encontrar pela via da palavra, um Outro receptivo à 

escuta. Posteriormente, ao tomar contato com os trabalhos realizados pelo Laboratório 

CIEN
3
, pudemos encontrar inúmeras semelhanças em relação a sua concepção e 
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sustentação teórica. O CIEN, Centro Interdisciplinar sobre a Infância iniciou em 1996 

na França um modo de intervenção do psicanalista no campo social, conhecido como 

Conversação, baseado num diálogo com outros profissionais de diversas áreas – 

médicos, professores, sociólogos, pedagogos, psicólogos, etc -, implicados com a 

problemática da infância e adolescência em nossos dias; mas, também, com os próprios 

sujeitos adolescentes. 

Uma história da conversação na França foi proposta por Fumaroli (1994), em 

TroisInstitutionsLittéraires, onde apresenta a Conversação como uma espécie de arte, 

de brincadeira com a palavra, que teve seu ponto central nos diálogos de Platão, ainda 

mais quando contavam com a presença de Sócrates e seu gosto pela ironia. Segundo J.-

A. Miller (1998), este lugar da ironia, de Sócrates, é o mesmo lugar que deverá ocupar o 

psicanalista na cidade, que com seus questionamentos, acabaria por produzir buracos 

nos ideais sociais; ideais esses que são programados para garantirem que “as coisas 

funcionem”. Temos então que a posição do analista na cidade é correlata do lugar de um 

êxtimo, ou seja, ele ocupa um lugar que está aí para descompletar a certeza dos 

significantes-mestre que regem como ideais, o andamento do socius.Seguindo esta 

orientação, o que pretendemos com os Grupos de Conversas foi criar a possibilidade 

dos adolescentes encontrarem, pela via da palavra, um Outro que fosse receptivo a sua 

demanda e, uma vez que responsável pelo impossível de seu discurso, não estivesse 

fechado e reduzido às identificações de base do imaginário social que tanto aprisionam 

estes adolescentes. Nestes Grupos de Conversas buscamos possibilitar ao adolescente 

um encontro com uma palavra com significação, não vazia, que faz laço numa 

construção ficcional coletiva e, ao mesmo tempo, singular. 

Os Grupos de Conversas estavam ancorados na ética da psicanálise, o que 

significa tomar como pilar fundamental os conceitos de transferência e  inconsciente. Se 

de um lado, trata-se de garantir, nos Grupos um esteio para a palavra adolescente pela 

via da conversa, ainda soma-se que essa conversa é sempre realizada em grupo, uma vez 

que busca no laço social, com os outros e com o Outro, uma possibilidade de existência 

singular que escape dos efeitos de massificação do próprio grupo e da solidão ambígua 

causada pela cola identitária. Na medida em que se trata de um dispositivo grupal, não 

se pode pretender que o Grupo se constitua como uma simples somatória das 

associações livres de cada um de seus integrantes.Entendemos cada fala que emerge no 

Grupo como uma fala que se constrói em Grupo, ao modo do que Miller (2005) 



denominou uma “associação livre coletivizada”, própria da Conversação. Segundo o 

psicanalista, “a associação livre pode ser coletivizada na medida em que não somos 

donos dos significantes. Um significante chama outro significante, não sendo tão 

importante quem o produz em um momento dado” (Miller, 2005, p.15-16). É nesse 

sentido que pensamos que as interpretações que se dão a partir de uma fala gerada num 

Grupo, está disponível para todos e para cada um dos integrantes. 

Como ilustração, tomemos uma situação ocorrida num dos Grupos de 

Conversas, constituído por adolescentes de ambos os sexos, entre 14 e 16 anos. Uma 

das adolescentes, a partir da fala de uma outra estudante sobre sua família, conta que 

não conhecera sua mãe, pois ela havia falecido logo depois de seu nascimento. Afirma 

não saber praticamente nada sobre ela, por achar que sua avó poderia se entristecer com 

suas indagações e em seguida afirma: “só sei que ela era barraqueira como eu, eu sou 

muito barraqueira aqui na escola”. Diante dessa constatação, na esteira de “Luto e 

Melancolia”, texto de Freud de 1915, aproveitamos para dizer a todos desse grupo que 

às vezes, um jeito de tentar aguentar a perda de alguém muito querido é sendo um 

pouquinho como este alguém, para ter este alguém, de certo modo, dentro da gente. 

Acrescentamos que, no entanto, esta não seria a única forma de se despedir e lembrar de 

alguém que se foi, seria importante não esquecer que existem também muitos outros 

modos, talvez menos penosos. 

Entendemos essa intervenção como uma interpretação possível diante dessa 

associação livre coletivizada, uma interpretação disponível para todos os integrantes do 

grupo, não sendo dirigida exclusiva e unicamente a aluna que a emitiu, uma vez que seu 

enunciado inclui uma construção que é singular, mas não individual. 

 

Enquadre clinico e intervenções psicanalíticas off-road 

Tanto as interpretações, como o manejo da transferência nos Grupos de 

Conversas, ainda que se sustentem eticamente pela concepção de psicanálise lacaniana 

de inconsciente, desejo, gozo, transferência e laço social, ao ser deslocada para um 

outro contexto diferente daquele da clínica em consultório, ira exigir remanejamentos 

do enquadre, descobertas de novos caminhos e mudanças em relação as vias já 

consagradas,o que poderia, aparentemente, comprometer sua prática. 



Para ilustrar um desses remanejamentos, escolhemos duas situações ocorridas 

num dos Grupos de Conversas, com o qual trabalhamos ao longo de um ano e meio. Por 

questões práticas, tivemos que nos dividir na coordenação desse grupo, cada uma 

assumindo o manejo do grupo em um momento diferente. 

Neste segundo fragmento, trata-se de um grupo constituído somente por 

meninos, que não puderam permanecer num grupo misto que havia se constituído pouco 

antes, pois haviam perdido o prazo de inscrição e não havia mais vagas. Também não 

puderam permanecer num grupo constituído somente por meninas, pois elas diziam que 

eles não eram confiáveis. As meninas desse grupo chegaram a aceitar a permanência 

dos meninos por dois encontros, mas um dos adolescentes, no momento de se apresentar 

ao grupo, não conseguiu fazê-lo com seu verdadeiro nome. Para boa parte dessas 

meninas, o fato deste menino não falar a verdade nem mesmo em relação a seu próprio 

nome, significava que ele não seria capaz de cumprir com a regra básica do 

funcionamento dos Grupos: manter reservado àquele espaço, o que ali era dito. 

Era também pela ótica da desconfiança que esses adolescentes eram vistos pela 

equipe da escola: sobre todos eles recaíam diversas queixas de indisciplina e agressões. 

Consideramos que este grupo teve duas fases de construção distintas, cada uma 

delas sob a coordenação de uma de nós duas. Num primeiro momento, uma de nós 

coordenou este grupo durante cerca de 8 meses com os encontros semanais; encontros 

esses que foram sempre marcados por interrupções e cortes mais ou menos violentos da 

parte de alguns meninos do grupo. Este primeiro tempo do grupo se encerrou quando a 

coordenadora (uma de nós) teve que por fim a seu trabalho, pois deveria partir em 

viagem ao estrangeiro. Em seu último encontro com o grupo, o adolescente que havia 

mobilizado a criação do Grupo de Conversas de meninos, lhe diz: “Você vai nos deixar, 

porque você vai mudar de país para se casar e ter filhos!”.  Ao que ela responde ao 

grupo, que sim, que efetivamente esse era um dos motivos de sua partida. Entendemos 

que essa fala marca não apenas a possibilidade de confiar-lhes seu projeto de vida, 

como também marca que seu deslocamento em nome de um projeto desejante, 

implicava despedidas e separações. Compartilhar seu projeto de vida,abriu para esses 

meninos, um novo lugar, o de “grandes” sujeitos, confiáveis e capazes de serem 

destinatários da palavra do Outro. A partir desta fala, cada um dos meninos do grupo, 

começa a se “contar” em função de sua historia familiar, do contexto e dos problemas 



encontrados na casa de cada um. Logo após este último encontro, pudemos dar inicio ao 

segundo momento deste Grupo, agora com nova coordenação. 

As primeiras reuniões foram um tanto caóticas, eles faziam pequenas 

transgressões durante o Grupo, compartilhadas por todos, para evidenciar que somente 

nós ficávamos excluídas: eram sempre muito mais rápidos do que nós e ao final, sempre 

deixavam um rastro para que percebêssemos que novamente tínhamos sido ludibriadas. 

Junto com isso, se agrediam fisicamente com muita violência, a cada vez que alguma 

palavra que eles associavam com o nome ou apelido da mãe de alguém era pronunciado. 

Eram menções tão indiretas que nós não conseguíamos nem mesmo identificar a quem 

se referiam; no entanto, eles o sabiam claramente e isso justificava, para eles, atos de 

punições severas. De início, essa cena com as supostas ofensas e as agressões 

correspondentes, se repetiam em todos os encontros e ocupavam a maior parte do tempo 

do grupo. Até que algo se passou que mudou completamente esse funcionamento; após 

algum tempo de trabalho, perguntaram sobre as nossas vidas: nome e sobrenome dos 

nossos pais, de onde tínhamos vindo, onde morávamos. Eram perguntas feitas num tom 

um tanto ameaçador, como se o simples fato de darmos essas informações, já 

comportasse algum tipo de risco para nós. 

A neutralidade do analista é apregoada como um dos pilares mais sólidos e 

necessários para o seguimento do tratamento, uma vez que dela depende a transferência. 

No texto “Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise”, de 1912, Freud 

alerta os psicanalistas “jovens e ávidos” da tentação de colocar na sessão sua própria 

individualidade e as consequências desfavoráveis de tal atitude. “O médico deve ser 

opaco aos seus pacientes e, como um espelho, não mostrar-lhes nada, exceto o que lhe é 

mostrado.”(Freud, 1912,  p.1957). 

Essa necessidade da suspensão da vida pessoal do analista também é apontada 

claramente por Lacan no seu Seminário: A Ética da Psicanálise, de 1959-1960. “Digo 

num dado momento, que o analista deve pagar algo para ocupar sua função. Ele paga 

com palavras – suas interpretações. Ele paga com sua pessoa, pelo seguinte – pela 

transferência ele é literalmente despossuído dela”. (Lacan, 1988, p. 349) 

Apesar de todas essas ressalvas, decidimos responder as questões que esses 

adolescentes nos dirigiam, como se disso dependesse a própria continuidade do trabalho 

desse grupo conosco. A mudança que operou a partir daí só confirmou essa hipótese. 



Passaram a falar da constituição de suas famílias, pronunciar os nomes e apelidos de 

suas mães, do nome e sobrenome de seus pais, de onde tinham vindo, dos afetos e 

sentimentos que envolvia suas relações com eles e com seus outros familiares. Um 

revelava que não tinha contato com seu pai; outro, que seu pai havia abandonado sua 

mãe fazia muitos anos; outro, ainda, passa a tentar relembrar o nome do avô, do qual 

não estava bem certo, mas achava que morava no nordeste. 

Foi como se tivessem repetido conosco a cena que havia causado a exclusão 

deles pelo grupo das meninas: mas dessa vez fomos nós que ficamos diante da escolha 

de revelar ou não nosso verdadeiro nome e nos tornarmos, ou não, dignas da confiança 

deles. 

Diríamos que, ao lhes revelar recortes da nossa vida, lhes garantimos, em ato, 

que confiávamos neles. Isso só confirmava o que havia aparecido no primeiro momento 

do grupo: que naquele momento, eles nos haviam convidado e convocado a lhes confiar 

nossos planos futuros e ali havíamos lhes endereçado nossos projetos. Da aceitação 

desse convite, de confiarmos a eles uma fala tanto sobre a nossa origem, como sobre 

nossos projetos e sonhos de vida, dependia a maneira de se sentirem por nós 

reconhecidos e, de alguma maneira, reconhecidos e aceitos também por um Outro, 

agora confiável. Interpretação em ato, um ato analítico que pôde romper com esse 

significante tão aderido a cada um deles de que seriam perigosos e não confiáveis. E 

ainda mais sobre um deles, visto como aquele que “manda na escola, é só ele olhar e os 

outros já obedecem. Ele se impõe através da ameaça e do medo”, frase que era repetida 

tanto pelos outros alunos como pelos educadores e até, por ele mesmo. 

Tratava-se menos do que estaria sendo ou não revelado sobre nossa vida 

familiar, mas de uma pergunta sobre a nossa possibilidade ou não de enxergá-los para 

além dessa repetição, dessa forma de se apresentar como aqueles que amedrontam, 

ameaçam e submetem. Ao confiarmos neles algo da nossa vida pessoal, embora 

aparentemente na contracorrente do que se considera a neutralidade do analista, não 

estaríamos escapando desse saber e essa nomeação a priori sobre eles e agindo, 

justamente, em direção ao que se pretende com essa neutralidade? Ou seja, agindo de 

acordo com o que Freud recomendava: “O médico deve controlar-se e guiar-se pelas 

capacidades do paciente em vez de por seus próprios desejos”.(Freud, 1912, p. 157) 

Com isso, pensamos poder exemplificar que para sustentar o trabalho 



psicanalítico em instituições é indispensável se ancorar no que Lacan considerava como 

uma clínica daquele que teria se tornado analista, a partir da sua própria experiência de 

análise. Assim, acreditamos que seja possível que algumas formas de intervir próprias 

do enquadre da psicanálise strito sensu, sofra grandes modificações, sem perder seus 

princípios e sua implicação ética; ou, nas palavras de Miller: “Os conceitos lacanianos 

de ato analítico, de discurso analítico e de fim de análise como passe ao analista é que 

nos permitiram conceber o psicanalista como objeto nômade e a psicanálise como uma 

instalação portátil, susceptível de se deslocar para novos contextos e, em particular, para 

as instituições” (Miller apud Santiago, 2008) 
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