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RESUMO !
O presente trabalho deriva de pesquisa realizada em Fortaleza-CE com adolescentes 
cumprindo medida socioeducativa de internação por ato infracional grave ao longo do ano 
de 2013. A partir de um arcabouço teórico freud-lacaniano, entendemos que a violência 
sugere uma fragilidade e vulnerabilidade no campo simbólico que formaliza os laços 
sociais. E, sendo assim, tratamos a violência enquanto sintoma social e prezamos pela 
lição freudiana de que todo sintoma tem algo a dizer. Então, dedicando uma escuta aos 
adolescentes, o objetivo é localizar suas posições diante do que sugerem com atuações 
violentas, como o homicídio, e como se responsabilizam pelos atos. Observamos uma 
inflação imaginária pela via narcísica e como os adolescentes insistem na manutenção 
nessa posição. O trabalho não visa demonstrar soluções gerais à problemática da 
violência, mas, sim, evidenciar a importância de escutar ao que está por trás daquilo que 
é manifesto nas violências e, assim, possibilitar outro significado. !
Palavras-Chave: psicanálise; violência; adolescência; homicídio; clamor narcísico; laço 
social. !

The teenager’s homicide acting as narcissistic clamor !
ABSTRACT !

This paper stems from research conducted in Fortaleza with adolescents undergoing 
socioeducative measure of admission due serious offenses during the year 2013 From a 
Freud-Lacanian theoretical framework, we understand that violence suggests a fragility 
and vulnerability in field symbolic formalizing social ties. And therefore, we treat violence 
as a social symptom and cherish the Freudian lesson that every symptom has something 
to say. So, dedicating a listen to teens, The objective is to locate their positions in front of 
suggesting with violent actions, such as murder, and how to take responsibility for the acts. 
Observe an imaginary inflation via the narcissistic and how teenagers insist on maintaining 
that position. The work aims to demonstrate no general solutions to the problem of 
violence, but rather to highlight the importance of listening to what is behind what is 
manifest in violence and thus enable other meaning. !
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