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RESUMO 

Para se compreender a inserção do adolescente na vida criminal, é preciso atravessar o 
horizonte e olhar para além da relação causa-efeito. Quem é esse adolescente sujeito de 
atos infracionais? Sabemos da importância dos mitos enquanto função estabilizadora das 
forças destrutivas da pulsão, no entanto o discurso tecnocientífico invadiu estas 
referências simbólicas acarretando seu esvaziamento, como exemplifica Carneiro 2007 na 
obra “Que Narciso é esse?”. Em pesquisa desenvolvida no Centro Educacional Patativa 
do Assaré, instituição que abriga adolescentes de até 17 anos para cumprimento de 
medida socioeducativa no Estado do Ceará, no atendimento e acompanhamento de 
adolescentes após o cumprimento da medida e no retorno as suas comunidades, 
observou-se um alto índice de reincidência, independente das condições estruturais da 
família, econômica ou social. Que fascínio é esse do adolescente pela vida criminal? Para 
o adolescente que está inserido em um grupo de semelhantes, as identificações e 
formações de novos laços sociais são recorrentes, entretanto estes laços construídos pela 
via da criminalidade são ausentes de referências simbólicas. Na obra Freudiana Totem e 
Tabu 1913, os laços sociais se formaram após o cometimento do crime de parricídio e a 
fundação do totemismo que segurou pelo seu registro simbólico todas as relações 
daquela comunidade primitiva.  
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ABSTRACT 

To understand the inclusion of teenager in the criminal life, we must cross the horizon and 
look beyond the cause-effect relationship. Who is this teenage subject of offenses? We 
know the importance of myth as a stabilizing function of the destructive forces of the trieb, 
however the technoscientific discourse invaded these symbolic references causing 
emptying, as exemplified in the work Carneiro 2007 "What is this Narciso?". In research 
conducted in Patativa of the Assaré Educational Center, institution that houses teenager 
under 17 years old to fulfill socio-educational measures in the State of Ceará, in the care 
and monitoring of teenager after fulfilling the measure and return to their communities , 
there was a high rate of recurrence , independent of the structural condition of the family , 
economic or social . What is this fascination for adolescent criminal life? For the teenager 
who is part of a group of similar , the identifications and formation of new social bonds are 
recurring , though these bond constructed by means of crime are absent from symbolic 
references . In Totem and Taboo Freud's work in 1913 , the social bonds formed after the 
commission of the crime of parricide and the foundation of totemism that held by its 
symbolic register all relations of that primitive community.  
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