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Puberdade, adolescência e estrutura
DAMASIA AMADEO DE FREDA
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Resumo: a autora retoma as orientações de Freud na clínica com púberes e
adolescentes e apresenta as novas manifestações que desconcertam o psicanalista.
O Nome do Pai como articulador central da estrutura perde seus privilégios na
atualidade. A ideia freudiana de puberdade e adolescência não dá os elementos
suficientes para uma orientação na clínica atual. Considera que o último ensino de
Lacan pôde contribuir para uma melhor leitura da subjetividade atual. Sobretudo,
vemos que se trata de uma subjetividade que já não parece responder aos
parâmetros estruturalistas e deterministas pelos quais nos regíamos e, nesse
sentido, vemos o apagamento das estruturas clínicas.
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Abstract: The author of the article retakes Freud’s ideas on the clinical work with
subjects going through puberty and with adolescents, presenting new forms of
subjective manifestations that disconcert the psychoanalyst. Nowadays, the Nameof-the-Father looses its role as a central articulator of the structure. Freud’s ideas
on adolescence and puberty do not offer enough elements for the clinical practice of
our days. The author considers that Lacan’s later teaching can contribute for a
better analysis of the present subjectivity. Above all, we can see that this
subjectivity seems not to respond to structural and determinist parameters that
used to guide us and, as a consequence, we see clinical structures fade away.
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A puberdade é um momento de grandes transformações, tanto físicas como
psicológicas. Conhecemos as consequências psíquicas que essas transformações
acarretam, a tal ponto que Freud não duvida em considerar esse momento uma
verdadeira “metamorfose” da subjetividade.
A

respeito

das

transformações

físicas,

Freud

enfatiza

o

que

acontece

exclusivamente no que diz respeito aos órgãos sexuais, tanto internos como
externos.
Vale destacar que tais transformações abrem possibilidades concretas que antes
não existiam – a reprodução, por exemplo – e modificam a imagem de si de uma
forma inédita até o momento. A isso se soma o fato de que a força pulsional,
sublimada durante o período de latência, volta a catexizar as zonas erógenas
sexualizadas desde a primeira infância e se concentra, sobretudo, nos órgãos
sexuais que foram afetados pela completa transformação.
Freud disse muitas coisas importantes sobre esse período. Por exemplo, põe o
acento no vai e vem da libido, do eu ao objeto e vice-versa, e adverte sobre os
transtornos que poderiam suceder ao indivíduo se a libido se conformasse em ter o
eu como único objeto. Um transtorno semelhante suporia a fixação libidinal em
uma zona erógena em detrimento do órgão fálico.
Freud destaca que, nesse período, há um despertar das fantasias infantis, que
haviam tido como finalidade dar uma resposta às interrogações típicas da infância –
castração, sedução, cena primária. A tais fantasias acrescenta, agora, uma nova –
mito do nascimento do herói –, que facilita o desprendimento da autoridade,
processo fundamental para a passagem à idade adulta. Indica que tais fantasias
são objeto da libido até que esta encontre e aceite um objeto novo fora do Outro
parental. Adverte também sobre o fato de que as fantasias são precursoras do
sintoma.
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Indubitavelmente, esses indicadores freudianos são muito orientadores na clínica
com púberes e adolescentes. Ainda que também saibamos que, na atualidade, tal
clínica muitas vezes desconcerta o psicanalista.
O psicanalista se encontra regularmente com manifestações novas, as quais às
vezes o desorientam. Por exemplo, a respeito da questão diagnóstica. Muitas vezes
é pelo mesmo desconcerto que essa clínica lhe proporciona, que se precipita em
querer elucidá-la por meio do diagnóstico.
Por exemplo, não faz muito tempo, quando uma paciente se apresentava ao
analista com a prática da “automutilação”, em geral não se duvidava em
diagnosticar uma psicose; logo, quando os sintomas próprios de tal estrutura não
acompanhavam o quadro, se saia do atoleiro com o diagnóstico de psicose
ordinária, sempre pronto para todo uso.
Hoje já não podemos continuar considerando a prática da automutilação um índice
de psicose. O corte forma parte de uma prática amplamente estendida no campo
da puberdade e da adolescência feminina, e, se os quadros são muito variados, as
causas alegadas por aqueles que a praticam não deixam de ser obscuras.
O analista não desconhece que há aí um problema de quantidade, porque são as
mesmas pacientes que o indicam. Elas falam de uma angústia, às vezes de uma
tensão ou de uma energia que não podem dominar, e o corte vem funcionar como
sangria, porque o sangue e a dor, produto da ferida, dão um destino ao excesso e
um sentido ao que, na grande maioria dos casos, é um ponto de falta de
significação. Que a falta de significação seja o correlato da falta de um significante,
é indubitável. Que a falta de um significante concirna ao significante do Nome do
Pai, isso não podemos assegurar e menos ainda generalizar. Agora, talvez essa
prática generalizada nos indique que o significante do Nome do Pai, como
articulador central da estrutura, começa a perder seus privilégios. Não seria
desatinado pensar que essa prática é um indicador do declínio do Nome do Pai,
ainda que não tanto na estrutura, mas na civilização, o qual repercute na noção de
estrutura, relativizando-a.
Outra manifestação da atualidade é a passagem da heterossexualidade à
homossexualidade e vice-versa, em púberes e adolescentes do gênero feminino,
como meio de obtenção do gozo sexual. Sem dúvida, esse tipo de passagem
mostra que o falo não é o órgão diretriz para a obtenção do gozo sexual. É possível
que daí se deduza que o significante é fálico, e, portanto, a significação fálica
esteja, no mínimo, modificada. Porém, que tudo isso desemboque em um
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diagnóstico de psicose, tal como se poderia depreender da leitura estruturalista de
Lacan sobre as consequências na significação fálica no que diz respeito à presença
ou ausência do Nome do Pai na estrutura, já não é tão certo. Quer dizer, hoje em
dia não podemos deduzir de maneira unilateral de tais manifestações na
sexualidade, própria dos púberes e dos adolescentes da época, um diagnóstico de
psicose.
Outro exemplo, em vias de extinção, são as tribos urbanas, em que o que
caracteriza o grupo são os traços semelhantes de seus integrantes. A diferença do
que ocorre nos grupos sustentados graças a uma exceção, cujo protótipo é a figura
do líder que viria representar e ser o porta-voz de uma ideia ou de uma ideologia,
nas tribos urbanas não é a identificação ao traço do Outro o que possibilita a
identificação entre os membros. Nesses bandos, a imagem de si e do outro se
confundem até desintegrar-se em uma massa com um nome que os agrupa (emos,
floggers). Observa-se claramente, nesse tipo de manifestação, como a ordem
simbólica é substituída por uma ordem imaginária. Porque em tais agrupamentos
não são os ideais nem as ideias que os comandam, portanto se compreende a
inexistência daquele que cumpriria a exceção de transmiti-los. É simplesmente a
vestimenta, os piercings, as tatuagens, o corte de cabelo, o penteado ou a
maquiagem que permite identificar o grupo, e também são esses traços o que o
mantém unido. Embora seja típico da puberdade e da adolescência o agrupar-se, e
que em tal agrupamento esteja a tendência a igualar-se, existir um predomínio
pronunciado do imaginário sobre o simbólico é o que o torna novidade. Que esse
exemplo é um índice da modificação da ordem simbólica própria da nossa época, é
evidente; que é índice do declínio do Nome do Pai, também. Porém, que daí se
possa concluir que os púberes e adolescentes que integram ou integravam as tribos
urbanas são psicóticos é um exagero, sem dúvida.

Por último, o fenômeno cada vez mais corrente do alistamento de púberes e
adolescentes dispostos a matar e a se destruir em um único ato suicida-criminoso,
em nome de um Um totalizador. O que podemos dizer desses casos que se
estendem pelo mundo de um modo temível e sinistro? Que oferecer-se em sacrifício
a um Outro incorpóreo é um delírio, não há nenhuma dúvida; que a pulsão assume,
nesses casos, uma forma mortífera que não se vincula em nada com qualquer
forma de sexualidade, quer dizer, que não há espaço para que se estabeleça um
vínculo libidinal de objeto, parece evidente. Que a concentração da libido no eu seja
a outra face da imolação ante um Deus obscuro, é muito possível. Porém, que
esses jovens sejam psicóticos, no sentido lato do termo, é algo que não podemos
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assegurar, porque são muito raros, para não dizer inexistentes, os exemplos nos
quais uma divisão subjetiva de qualquer índole pudesse vir a se colocar em questão
ante tão radical eleição, para então conduzi-los a um psicanalista.
Esse último é um bom exemplo para o psicanalista atual; é um bom exemplo para
lembrar-lhe que sua ação deve formar parte de uma política na qual um de seus
fins seja interpretar o melhor possível a subjetividade da época, para poder incidir
nela. Desse modo, o psicanalista poderá estar protegido de não errar além da conta
em seu ato e, assim, poder integrar sua ação em uma causa que, embora se dirima
no caso a caso, também pode apontar mais além do singular. Porque uma
interpretação que abarque o conjunto permite elucidar a prática individual do
mesmo modo que a prática individual contribui para esclarecer o conjunto. E é
necessário, mais do que nunca, para o psicanalista, estar à altura da subjetividade
desta época, difícil de interpretar.
Para finalizar, entendemos que a ideia freudiana da puberdade e da adolescência
não dá elementos suficientes para se orientar na clínica atual. Ao contrário,
consideramos que o último ensino de Lacan pôde contribuir para uma melhor
leitura da subjetividade atual e que os púberes e os adolescentes são também a
subjetividade da época. Sobretudo, vemos que se trata de uma subjetividade que
já não parece responder aos parâmetros estruturalistas e deterministas com os
quais nos regíamos, e, nesse sentido, vemos borrar-se as estruturas clínicas. Ao
contrário, a noção de estrutura borromeana, cujos registros RSI se regem pela
orientação e pela ordem, como único índice do predomínio de um sobre o outro
como forma de fazer frente a um real, nos parece ser mais afim à clínica atual com
púberes e adolescentes.
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