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“A questão não é saber, pois, se um homem é forte ou fraco, mas se pode aturar
a medida de sofrimento, moral ou físico,
não importa, que lhe é imposta”.
(Werther, Goethe, l77l)

Apresentação
Este livro é fruto das ansiedades que vem tomando conta de
vários segmentos de nossa sociedade face às inúmeras formas de manifestação de violência da sociedade contra o adolescente e deste
contra a sociedade à qual ele pertence.Múltiplos são os fatores que
intervem neste processo intenso e dinâmico, onde nem sempre as ações
vividas como violentas se dão de forma intensional e premeditada.
Mas, a intensidade, a continuidade ou a imprevisibilidade de certas
ações ou processos relacionais acabam por adquirir um caráter violento e desestabilizador da qualidade das interrelações sociais.
Na elaboração do processo adolescente, coincidindo com o
surgimento da capacidade reprodutora, o psiquismo humano se
reestrutura. O jovem adquire e desenvolve potencialidades simultaneamente a um complexo processo de perdas, desinvestimentos e
reinvestimentos afetivos. Novos valores éticos e morais serão incorporados à identidade que se delinea.
Durante este período de transição o aparelho psíquico do adolescente é vulnerável e suceptível às influências de pressões internas e externas, biológicas, psicológicas, sociais, éticas, morais, políticas, econômicas...
Numa sociedade onde a violência está banalizada, ou não é
identificada como um sintoma da patologia social, corre-se o risco
de se transformá-la num valor cultural válido a ser incorporado.
Geram-se na sociedade, ainda que inconscientemente, condições
para que a violência física e moral se transforme num elemento de
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afirmação do jovem dentro desta cultura. É o que se observa na
passividade, no conformismo, na lei de Gerson, nos jeitinhos e quebra-galhos, na desconsideração pelo próximo, que nada mais é do
que uma projeção da desconsideração por si mesmo.
Face ao clima social dominante na realidade brasileira e internacional deste fim de século e preocupados com o futuro de nossos
filhos, com a herança cultural que estamos deixando para as futuras
gerações, um grupo desvinculado de qualquer ação governamental
se mobilizou no sentido de promover a reflexão e possíveis atitudes
preventivas com vistas a se alcançar melhores condições de saúde
física e mental
Entendemos que este movimento espontâneo seja resultante da
falência das organizações governamentais. Nossa “ideologia”, acima de qualquer tendência político-partidária, é de que pertencemos
a uma mesma sociedade, ou a grupos sociais que se interagem. Portanto, somos todos agentes modificadores e receptores das ações e
consequências construtivas e violentas reinantes na sociedade contemporânea. O que procuramos é encontrar caminhos para uma melhor qualidade de vida.
Acreditamos que a ampliação dos níveis de compreensão psicológica e psicanalítica dos fenômenos sociais possa contribuir para
o encontro de estados de equilíbrio mais suportáveis e adequados.
Para a elaboração deste livro reunimos profissionais reconhecidamente competentes e preocupados com a qualidade das relações humanas. Procuramos dar ênfase ao pensamento psicanalítico,
mas não só a ele, pois entendemos que esta via é um componente
auxiliar importante para a compreensão de modelos de funcionamento do psiquismo humano, extraídos de vivências clínicas.
O conhecimento psicanalítico envolve a relação conscienteinconsciente bem como as formulações metapsicológicas. Através
destas últimas pode-se estabelecer o arsenal teórico-conceitual do
funcionamento mental, em seus aspectos estrutural, dinâmico e econômico. Leva ainda em conta os processos adaptativos, defensivos
e suas manifestações psicossociais, a interação entre a realidade
subjetiva e o mundo objetivo, veiculados pela família, pela sociedade, através da Cultura.
A seleção dos temas deveu-se às prioridades das manifestações psicossociais e foram motivos de debates durante o “I Encontro Adolescência e Violência: consequências da realidade brasileira”, realizado em outubro de l994, em São Paulo, na Escola Paulista
de Medicina.
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Pretendemos com a publicação deste livro compartilhar, difundir e multiplicar os agentes interessados na compreensão e busca
de caminhos para uma relação democrática e construtiva, onde o
adolescente é peça chave neste processo, por estar em franco desenvolvimento e ser capaz de contribuir para uma “revolução” mais
criativa das relações psicossocias.
Estamos convencidos de que compete a cada um de nós dar
uma parcela de contribuição para a melhoria da qualidade de vida
do país. É preciso preservar e aprimorar a qualidade das relações
humanas, dentro de critérios de justiça dos direitos universais e individuais, dos grupos minoritários, respeitadas as diferenças, os interesses e os bens comuns da sociedade.
David Léo Levisky

