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Artículos y Ensayos 

ADOLESCÊNCIA CONSTRUÇÕES PSICANALÍTICAS:  

ÉDIPO E REAJUSTES IDENTITÁRIOS E IDENTIFICATÓRIOS 

 
MARCK DE SOUZA TORRES 

DEISE MATOS DO AMPARO 
 
 
 
 

RESUMO 

O presente trabalho tem objetivo discutir o 

adolescência na perspectiva psicanalítica, partindo 

dos pressupostos da transição do período edipiano 

da infância, para o segundo tempo da reedição, 

tendo como consequência a constituição identitária 

do sujeito, concomitante ao laço identificatório. O 

caminho teórico para construção desse trabalho foi 

realizado pela revisão de literatura, utilizando a 

perspectiva freudiana, e contemporânea sobre 

adolescência. Concluindo que a adolescência é um 

período importante do desenvolvimento do 

sujeito, com impactos na constituição pubertária, 

na qual o sujeito necessita realizar um trabalho 

psíquico, para rearticular as pulsões parciais, para 

finalmente poder realizar escolhas objetais 

integradas 

Palavras-Chave: Adolescência. Pubertário. 

Identificação 

 

CONSTRUCCIONES PSICOANALÑITICAS 

EN LA ADOLESCENCIA: EDIPO Y 

REAJUSTES DE LA IDENTIDAD Y LAS 

IDENTIFICACIONES 

RESUMEN 

Este trabajo tiene como propósito discutir la 

adolescencia desde la perspectiva psicoanalítica, a 

partir de la transición del periodo edípico de la 

infancia al segundo tiempo de reedición de la 

adolescencia, teniendo como consecuencia la 

constitución de la identidad del sujeto, 

concominante al lazo identificatorio. La trayectoria 

teórica de este trabajo se llevó a cabo mediante la 

revisión de la literatura, utilizando una perspectiva 

freudiana, y la literatura contemporánea sobre 

adolescencentes. Se concluye que la adolescencia 

es un período importante del desarrollo del sujeto, 

con impactos en la transformación de la pubertad, 

en el que el sujeto tiene que hacer un trabajo 

psíquico para rearticular las pulsiones parciales, y 
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finalmente poder realizar elecciones objetales 

integradas. 

Palabras claves: Adoelscencia; pubertad; 

identificación 

 

ADOLESCENT PSYCHOANALYTICAL 

CONSTRUCTS: OEDIPUS AND IDENTITY 

READJUSTMENTS AND IDENTIFICATORY 

ABSTRACT 

This work purpose discuss adolescence in 

psychoanalytic perspective, starting from the 

transition from childhood Oedipal period, to the 

second to adolescence, the other period of the, the 

consequence is the identity constitution of the 

subject, boht identificatory bond. Theoretical path 

to this work was carried out by literature review, 

using a Freudian perspective, and contemporary 

literature about adolescencent. Conclusion that 

adolescence is a period of the important 

development impacts to the subject, as the 

pubertal transformation, in which the subject need 

to make a psychic work to rearticulating as partial 

drives, and  finally object make integral objetal 

choices. 

Key Words: Adolescence. Pubertal. 

Identification 
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Adolescência: genitalidade e édipo 

A psicanálise contemporânea tem dedicado muitas pesquisas sobre a 

temática da adolescência, por compreender que esse é um momento muito 

peculiar do desenvolvimento, e da organização da vida psíquica do sujeito, em 

dois tempos distintos: (1) enquanto reedição do complexo infantil, e (2) passagem 

para a condição de adulto. 

Freud não postula um conceito claro sobre a adolescência, entretanto, no 

seu texto Os Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade (1905), como subtítulo 

da terceira lição temos As Transformações da puberdade, nesse texto o ponto de 

partida da compreensão dos processos psíquicos da adolescência, parte do 

impacto do jovem frente ao incremento libidinal e à excitação sexual, visto como 

fruto de excessos hormonais, diante dos quais sobrevém a reatualização de 

fantasias incestuosas, o que, no confronto com a Lei, exige do jovem o doloroso 

desligamento dos pais. Tais mudanças e a necessidade de reordenações e 

composições colocam à prova os processos anteriores, com os remanejamentos 

estruturais decorrentes e as possíveis perturbações patológicas que podem advir 

desses processos. 

Dessa forma para problematizar a adolescência duas questões se 

impõem: (1) definir o conceito de adolescência, tendo em vista as transformações 

psíquicas e físicas próprias desse momento evolutivo, (2) discutir a reelaboração 

do infantil, ou seja, a reedição do complexo edípico, e sua articulação com os 

processos identificatórios.  
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Conforme os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905), 

notamos que Freud enfatiza o primado da sexualidade infantil, demonstrando 

assim que as pulsões parciais se organizam com a entrada na puberdade, assim 

Freud dá uma conformação ao infantil sexual, demonstrando que este processo 

permite a reordenação das moções pulsionais, possibilitando a escolha de objeto 

fora do próprio corpo, configurando a saída do autoerotismo. 

Os objetivos das pulsões parciais, em consonância com o primado das 

zonas genitais, ganham força na puberdade, trazendo uma novidade puberal, 

assim, preparando assim o adolescente para o ato sexual (Vilas Boas, 2013). 

Desse momento em diante, Freud compreende a importância econômica 

da organização psíquica, percebendo que o trabalho psíquico, que se efetua na 

adolescência possibilita o encontro com o outro na alteridade genital, ou seja, 

reconhecer a si enquanto homem e mulher, estabelecendo assim a diferença 

sexual, e a partir dessa referência a possibilidade de realizar o jogo sexual objetal 

fora de seu próprio corpo. 

Para Marty e Cardoso (2008) a partir desse encontro entre os sexos, 

acontece de forma complementar, a situação na qual o adolescente será 

diretamente confrontado, com o violento conflito interno entre a manutenção de 

seus investimentos narcísicos, herança da infância, e o empenho nos 

investimentos objetais (o encontro com o outro) ameaçando sua integridade 

narcísica. 
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A adolescência assume, portanto, um caráter de renúncia do estado auto 

erótico, para assumir uma posição de genitalização, entrando no circuito de 

enfrentamento da castração, e dos desafios edipianos impostos pela reedição, das 

rearticulações pulsionais, e da estranheza pubertária, que ao ser assumida 

assinala a crise que traz em seu bojo uma novidade que é a descoberta da 

genitalidade. 

Freud (1923) no seu texto intitulado A Organização Genital Infantil, aborda 

a questão da diferenciação sexual infantil e pubertária, mostrando a questão da 

angústia da castração enquanto ponto nodal da resolução do Complexo de Édipo, 

e o acento colocado na ideia de falo como objeto de desejo.  

Dessa forma, Freud anuncia que o primado, principal da constituição 

psíquica é o falo, ao invés do genital, sendo essa a diferença que marca a 

diferença entre o infantil e o adulto, e por conseguinte, o masculino e o 

feminino.(FREUD, 1923/2006) 

Ouvry (2011), assinala que existe uma mudança epistemológica referente a 

primeira tópica para a segunda tópica, quando o masculino deixa de ser o cerne 

organizador do psiquismo, para dar ao falo, ou seja, ao significante, aquilo que 

simboliza o órgão genital masculino ereto, seja aquilo que metaforicamente está 

presente em cada um dos dois sexos, em seus corpos, mas também presente em 

cada um, independente do sexo anatômico, como consequência dos efeitos da 

linguagem na estruturação do psiquismo. 
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A postulação das teorias sexuais infantis, mesmo para crianças tão 

pequenas, tem por objetivo resolver esse enigma, a partir da compreensão de que 

há um único sexo no simbólico (falo), e dois na realidade (masculino e feminino). 

Por seu turno trata-se de uma equação impossível, e seu futuro destino: o 

recalcamento integral, quando uma novidade (a puberal) vier torná-las caducas e 

obsoletas. 

Dessa forma na menina, o que vai compor sua especificidade parece não 

ser visto pelos sujeitos dos dois sexos. Ou seja, se ela existe, é sob o registro da 

norma estabelecida pela Lei que resulta da alquimia edipiana — que transforma o 

enigma da diferença dos sexos, em ter ou não ter falo, para posições especulares 

em relação ao sexo encarnado pelo falo (Ouvry, 2011). 

Não é sem motivo que para Freud, a sexualidade feminina é o 

reconhecimento tácito e incontestável da castração, mas não de um modo trágico, 

mas de uma condição sine qua non para a constituição do sujeito, haja visto, que 

o feminino também se fará presente em ambos sexos, mas enquanto significante 

da passividade, o que permitirá, a compreensão de algumas tomadas de posição 

diante da dialética de ter ou não ter o falo. 

Portanto, se não há diferença sexual, esse tempo é remetido ao primeiro 

tempo edipiano, como salienta Ouvry (2011) trata-se do tempo em que se 

encontra adiada a questão da diferença dos sexos, remetida a um depois. É a 

promessa edipiana: "tu também, mais tarde, vais encontrar uma mulher para ti", 

aureolada pelo Saber fálico ("tu também saberás mais tarde").  
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Dentro do referencial do infantil, essa promessa de fato é ouvida como a 

de um saber que viria dizer, o que faz a ligação entre duas pessoas de sexos 

diferentes, como o que se refere ao relacionamento sexual — que não existe, 

lembramos aqui. 

Temos assim a primazia fálica estabelecida, concomitante com a novidade 

puberal que anuncia uma perturbação nessa homeostase, já que a rearticulação 

das posições masculina e feminina, demarcados pela genitalização, bem como a 

escolha de objeto - cerne do trabalho psíquico da adolescência - terão de ser 

revisitadas. 

A adolescência, portanto, está marcada por um duplo trabalho, visto que 

ao mesmo tempo em que há um trabalho real, marcado no orgânico, no qual o 

corpo púbere apaga o corpo fálico da infância, ocorre um trabalho psíquico, 

demarcado pela rearticulação dos processos fantasmáticos que são reativados, e 

potencializados. 

 

Corpo e genitalidade 

 A adolescência se configura como um tempo da descoberta da falta, do 

impossível, momento de saber sobre o sexo e a própria relação, tempo da 

destituição parental, e da instauração da falta como constituição do corpo. 

No período puberal, o indivíduo passa pela descoberta do corpo, com 

novas características que apresentam a mudança para o novo ciclo vital. Há 

ainda, neste momento, a passagem para a busca e encontro do Outro e do objeto 
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para instalação do real. A partir desse encontro com o Outro sexo, enquanto 

parceiro afetivo e sexual que a realidade se torna recoberta, que inscreve se no 

corpo (Ouvry, 2011). 

O corpo é palco de grandes transformações, e para ambos os sexos haverá 

uma explosão hormonal, com a possibilidade de inscrição do trabalho psíquico 

referente ao puberal; temos então que o genital aparece no pubertário, 

intimamente ligado à marcação da diferença entre os sexos, diferença 

experienciada (corporal e psiquicamente) notadamente pelo viés das fantasias de 

nova forma. 

As mudanças corporais abruptas e a possibilidade do ato sexual, bem 

como a sexualidade que então se torna genital, interrogam frontalmente a unidade 

da imagem edificada sob a égide do falo imaginário e questionam a identificação 

do sujeito ao lugar marcado pelo falo, pontos sobre o qual ilusoriamente 

repousava o olhar do Outro. 

Novas relações com o corpo vão se estabelecendo a partir de suas 

mudanças, impostas pelo início da puberdade e caracterizadas pelo 

desenvolvimento dos elementos sexuais primários e secundários. O surgimento da 

menarca e da ejaculação, associado às suas novas funções, desejos e temores 

conscientes e inconscientes, vai sendo trabalhado, tanto no âmbito egóico como 

superegóico, no sentido de reestruturação do novo esquema e identidade 

corporais. 
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O que caracteriza a prova originária pubertária é a ilusão de que a 

complementaridade entre os sexos se dá no encontro com o objeto. O pubertário 

possui uma força pulsional que busca adequação no encontro com o objeto após a 

trajetória da criança edipiana e da fase de latência. A busca por esse objeto de 

satisfação está baseada em um funcionamento de complementaridade ideal do 

bebê em sua unidade narcísica originária (Vilas Boas, 2013) 

 O genital está associado a atividade ligada aos órgãos reprodutivos, 

assim pensamentos em uma sexualidade adulta começam a surgir, nesse sentido 

o genital faz menção ao investimento objetal e aparece como organizador do 

desenvolvimento psicossexual. 

Vilas Boas (2013) fomenta a reflexão sobre o conceito de unidade 

narcísica do pubertário desenvolvido por Gutton. No primeiro momento essa 

unidade se estabelece na relação entre a mãe e o bebê, enquanto continuação 

simbiótica da gravidez, portanto uma unidade ainda não diferenciada entre 

eu/outro; eu (corpo)/ outro (corpo), sem contar da própria permanência da não 

diferenciação sexual. 

A puberdade aparece como um dos grandes trabalhos que o adolescente 

terá que efetuar, uma vez que está imposto as transformações fisiológicas. Viver 

essa experiência inédita e integrá-la sem perder o sentimento de continuidade de 

sua existência: mudar e permanecer o mesmo, em suma, adaptar-se à nova 

rodada de sua vida sem se tornar inteiramente estrangeiro a si mesmo. 
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A puberdade instaura a necessidade da recusa fusional entre mãe e bebê, 

assim o surgimento da relação de complementariedade da zona erógena e o 

objeto, promovem o abandono do autoerotismo, para um investimento no objeto, 

sendo uma aposta de que o outro sexo irá responder à demanda da falta. 

Na puberdade, o sujeito é arremessado para uma cena onde se realizam 

novamente os jogos complexos do amor e do ódio do Édipo, de uma maneira 

muito mais perigosa para os seus protagonistas que nos primeiros tempos do 

conflito. (Emmanuelli, 2011) 

A violência pubertária, da qual a genitalidade se constitui enquanto 

elemento, bem como a capacidade auto reparadora que vai possibilitar ao 

adolescente a elaboração da violência interna para que assim possa haver um 

investimento libidinal na relação com o outro.  

A motivação da união em casal dos humanos vem dessa necessidade: 

trazer uma figurabilidade ilusória ao real puberal pela interposição de um outro na 

realidade. Compreende-se melhor por que o Amor tem natureza imaginária — 

ficando a cargo de cada um cuidar disso de forma que se sustente ao menos uma 

ilusão para si (Ouvry, 2011). 

Marty (2008) diz que, se a genitalidade constitui um término do processo 

que leva o sujeito humano a desfazer-se do autoerotismo ou a integrá-lo, numa 

relação com o outro; tal processo está sempre por elaborar, sempre por construir, 

já que a adolescência, a partir do momento em que ela dá acesso ao genital, 

transformando o corpo narcísico fálico da criança num corpo genital. 
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O trabalho da adolescência consiste em dar sentido a essas experiências 

somato-psíquicas potencialmente traumáticas potencialmente despersonalizantes, 

para assentar a identidade do sujeito adolescente, aquilo que os autores 

contemporâneos chamam de processo de subjetivação (Cahn, 1978). 

O genital assim, é uma engrenagem que diz respeito não apenas à 

escolha do objeto, mas também, e de uma maneira mais radical, ao modo de 

organização psíquica do sujeito (Marty, 2008). 

Nesse sentido podemos evocar a potencialidade traumática pubertária e a 

novidade do estranhamento familiar de seu súbito surgimento para o ego do 

adolescente. Por vezes a genitalidade é uma construção que exige não apenas 

bases narcísicas edipianas sólidas, mas também uma certa capacidade de tolerar 

em si o sentimento de descontinuidade que a emergência do genital pode 

provocar. 

A questão central da adolescência gira em torno da ordem de um trabalho 

“ativo”, mas de uma experiência que atravessa o sujeito, gerando uma alteração 

psíquica mesmo sem sua “autorização”, por vezes violenta, mas que possibilitará 

a compreensão de questões seminais. 

 

 Complexo de édipo e reajustes identitários-identificatórios 

O complexo de Édipo se caracteriza por ser um conjunto organizado de 

desejos amorosos e hostis que a criança sente em relação aos pais. Sob a forma 

dita positiva, o complexo apresenta-se como na história do Édipo-Rei: desejo da 
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morte do rival que é a personagem do mesmo sexo e desejo sexual pela 

personagem do sexo oposto. Sob a forma negativa, apresenta-se de modo 

inverso; amor pelo progenitor do mesmo sexo e ódio ciumento ao progenitor do 

sexo oposto. Na realidade, essas duas formas encontram-se em graus diversos na 

chamada forma completa do complexo de Édipo (Laplanche e Pontalis, 2001)  

Enquanto elemento fundamental da constituição psíquica, o complexo de 

Édipo é o ponto mítico mais importante, por ser o protótipo da primazia da dialética 

fálica, presente na ambivalência entre identificação e destruição do objeto, 

marcado pelo complexo de castração, e por ser o romance familiar por excelência, 

que possibilitará ao sujeito a diferenciação/alteridade, ocasionando uma gama de 

impactos que influenciarão a puberdade, sua resolução e seus desejos. 

No entanto, para que o sujeito seja nomeado enquanto adolescente se faz 

necessário um percurso na pré-história, remontando os pontos míticos de sua 

condição para então compreender os processos que constituem as questões 

identificatórias que atravessam o sujeito. 

Dessa forma temos constitutivamente o Complexo de Édipo enquanto 

processo estruturante primordial, que possibilita aos sujeitos a formação dos 

ajustes identificatórios e principalmente a inserção no processo socializador, 

sendo a experiência que fica registrada no inconsciente da criança e perdura até o 

fim da vida como uma fantasia que definirá a identidade sexual do sujeito, 

determinará diversos traços de sua personalidade e fixará sua aptidão a gerir os 

conflitos afetivos (Nasio, 2007). 
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No que concerne ao seu principal objetivo, será o de operar através das 

suas equações simbólicas a diferença sexual, reorganizado a pulsionalidade, 

dando a possibilidade da entrada do sujeito na dialética do desejo, como um mito 

de amor constitutivo do aparelho psíquico, garantindo ao sujeito a continuidade 

psíquica, e definindo questões psicopatológicas do sujeito.  

O Édipo enquanto estruturante se dá num jogo interpsíquico, onde os 

processos identificatórios se presentificam, marcando o sujeito de modo 

intrapsíquico, protótipo de uma história que será revivida durante a existência do 

sujeito, levando a evolução e instauração do ego, à instauração do superego e do 

ideal do ego” (Emmanuelli e Azoulay, 2008) 

Ao iniciar o processo edípico a criança rompe com alienação do desejo do 

outro, para se inserir na dialética fálica, mas meninos e meninas primordialmente 

têm saídas diferentes para esse processo. Discutiremos a seguir essas 

vicissitudes: 

Para os meninos o que está em jogo é a questão da ameaça da 

castração, formulando uma saída que constituída através do processo de 

identificação, ou seja, por aliança com o objeto fálico, para uma tentativa da 

evitação da castração, fazendo uma renúncia ao incesto, para uma escolha objetal 

que se dará para fora, ou seja, extrafamiliar. 

No caso do menino, observaremos precocemente uma catexia objetal em 

relação à mãe e a identificação com o pai, que somente aparecerá, na sua forma 

conflituosa, no momento em que os desejos sexuais do menino pela mãe forem 
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acentuados. Sua identificação com o pai irá assumir, assim, uma intensidade 

ambivalente, a possibilidade de manter a mãe como objeto de amor surgirá 

através da intensificação da identificação com o pai. E essa identificação, em que 

o menino quer ser como o pai, parece-nos que se trata da terceira modalidade de 

identificação. 

Para as meninas a castração é desde sempre presente, o que culmina 

num eixo identificatório de duas vias: (1) a primeira enquanto sedução para o 

objeto fálico, e após esse momento, (2) teremos a questão da identificação 

primordial com a mãe, que permitirá uma saída relacional, e não aprisionada na 

inveja mítica postulada por Freud. 

O Édipo na menina é construído a partir da mudança de objeto libidinal da 

mãe para o pai, se a menina só entra na trama edípica no momento em que ama o 

pai e precisa abdicar desse amor. A insistência nessa configuração parece-nos 

resultante de um resto de influência biológica. A menina tem que ter por objeto 

edípico o pai, isto é, a mulher há de ser biologicamente direcionada para o 

homem; uma das conseqüências dessa configuração é a afirmação da fragilidade 

superegóica.  

Podemos pensar que o Édipo na menina também se refere à separação 

da mãe, ou seja, a menina vive com a mãe uma completude imaginária, e a 

entrada de um terceiro anunciará a angústia de castração, promovendo a 

separação e possibilitando o processo de sexuação e subjetivação. A menina, 

também, tem por outro-objeto primordial a mãe e é a entrada do outro-abstrato 
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que proporcionará a proibição dessa escolha e a saída da alienação narcísica, 

produzida pelo ego ideal modelo do outro-narcísico. A partir da castração, a 

menina poderá buscar o ideal do eu, ou seja, o outro-narcísico demarcado pela 

castração. 

O Édipo inaugura nossa entrada na socialização, porque impõe o tabu do 

incesto, forma o superego, e permite ao sujeito um avançar estrutural rumo ao seu 

desenvolvimento pleno, possibilitando os ajustes necessários para sua evolução 

emocional, para tanto é necessário o uso de mecanismos que auxiliem o sujeito 

na organização dialética desse processo, um dos principais mecanismos que será 

utilizado será o mecanismo de identificação. 

Então, no segundo tempo do Édipo: a sua reedição, o que se tornará a 

primeira de muitas crises com que o sujeito vai se deparar em torno da vida, as 

exigências pulsionais provenientes do amadurecimento corporal, e muitas vezes, 

as dificuldades que ocorrem nessa fase da vida, tem a ver com uma 

desvalorização das imagens identificatórias que são oferecidas aos adolescentes. 

Todas as modalidades de identificação contribuem, evidentemente, para a 

constituição do superego, resultado das primeiras catexias libidinais, mas, 

similarmente ao objeto morto introjetado no processo melancólico, o superego 

transforma-se, usando um pleonasmo, num outro-alteritário no interior do eu, 

vigiando qualquer ação de aproximação deste em relação ao objeto perdido. Para 

preservar o objeto externo, o superego, introjeta os resíduos da relação libidinal e, 

assim, controla, pune e auto-observa o sujeito. É o representante da consciência 
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moral, aquela instância que garante os limites entre as relações. O superego 

representa um símbolo abstrato da lei da proibição do incesto, psiquicamente 

introjetada e, nesse sentido, guarda algumas semelhanças com a lógica do totem. 

A identificação é, processo psicológico pelo qual um sujeito assimila um 

aspecto, uma propriedade, um atributo do outro e se transformam, total ou 

parcialmente, segundo o modelo desse outro. A personalidade constitui-se e 

diferencia-se por uma série de identificações. (Laplanche e Pontalis, 2001) 

Verificamos que na obra freudiana, o conceito de identificação aparece 

como um processo constitutivo do sujeito, e que ancorada no processo edípico, 

estrutura um objeto de amor e de rivalidade, sendo esta ambivalência em relação 

ao objeto essencial para constituição da identificação. O processo de identificação 

do adolescente implica, portanto, a busca de uma identidade adulta que se 

caracteriza pelo desejo de conquistar a sua emancipação em diferentes níveis: 

sexual, psicológico e social. 

Para ambos, rapazes e moças, a necessidade de renunciar de forma 

irreversível aos objetos incestuosos, objetos primários de amor, transformando-os, 

por meio da sublimação e reelaboração, em aspectos de sua identidade adulta.  

A evolução dessa busca de um objeto heterossexual, erótico e de amor, 

caminha em direção ao desejo de amar e de ser amado. Algo de narcísico sempre 

permanecerá presente na personalidade, tendo a função de manter a integridade 

do self e as bases do sentimento de autoestima. 
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Ao longo da vida, contudo, há momentos mais propícios à claudicação do 

plano das identificações nos quais a dimensão de semblante inerente à unidade 

atribuída ao eu se evidencia. Dentre eles, destacamos as desestabilizações 

promovidas pela puberdade. (Kosovski, 2014) 

As velocidades com que ocorrem as transformações corporais, a 

elaboração do luto pela perda do corpo infantil e a aquisição das funções adultas 

são diferentes, criando um estado de desarmonia interna, um aumento de tensão 

e o surgimento de forças antagônicas que podem se refletir na conduta, com 

atuações à semelhança de manifestações psicopáticas, cuja permanência nesse 

estado configurará uma condição psicopatológica. 

O jovem perde pouco a pouco sua condição infantil de relativa 

dependência e submissão aos desejos parentais, reajustando seus processos 

identificatórios marcados no complexo infantil. 

 A estabilidade egóica da latência é substituída pela instabilidade, oriunda 

das próprias transformações emocionais pelas quais está passando. Se até então 

era visto como criança, agora a expectativa social é de vê-lo(a) adulto(a), 

assumindo um outro nível de compromissos e responsabilidades. Ao mesmo 

tempo, esse jovem espera de si um desempenho mais avançado, e se depara 

com pensamentos e ações discrepantes entre o que idealiza de si, por meio de 

racionalizações, e o resultado final dessas ações. 

Como herdeiro do complexo de Édipo, a constituição do superego 

introduzirá o sujeito na Lei, além de constituir e modificar pela assimilação de 
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traços e atributos das pessoas com as quais se relaciona, e que possibilitam uma 

delimitação identitárias e normativa para as várias formas de lidar com o desejo. 

No texto intitulado Psicologia das Massas e Análise do Eu (1921), Freud se 

dedica a abordar a questão da identidade do sujeito, como expressão primária de 

uma ligação afetiva e identificação com outra pessoa. 

A psicanálise conhece a identificação como a mais antiga manifestação de 

ligação afetiva a uma outra pessoa. Ela desempenha um determinado papel na 

pré-história do complexo de Édipo. O garoto revela um interesse especial por seu 

pai, gostaria de crescer e ser como ele, tomar o lugar dele em todas as situações. 

Digamos tranquilamente: ele toma o pai como seu ideal (Freud, 1921/2006) 

A dinâmica identificatória pontua que os objetos concretos da realidade 

externa passam a ser realidade psíquica na vida do sujeito. O investimento 

libidinal em objetos indica a relação do sujeito com o outro, que em um primeiro 

momento pode ser compreendido como uma realidade externa, ou seja, o 

enfrentamento que o sujeito realiza em busca de socialização dá-se com os 

objetos que existem fora do corpo pulsional, e tomados por idealização. 

Para Freud (1921/2006) o menino iniciou a empreender o investimento na 

mãe do tipo anaclítico, temos um dos atravessamentos próprios da identificação a 

ambivalência. A mãe é tomada por investimento objetal, e o pai é tomado como 

modelo, com a unificação da vida psíquica, temo então, a montagem do Complexo 

de Édipo normal. 
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A constituição subjetiva do sujeito é atravessada por questões relativas ao 

enlaçamento entre as instâncias psíquicas, que produzem as possibilidades do 

arranjo psíquico necessário para que o sujeito avance em seu processo de 

individuação. 

A partir dos dispositivos identificatórios, o púbere percebe que pode se 

distanciar do objeto, tomando para si através de introjeção características desse 

objeto, temos assim uma nova forma de se relacionar com a alteridade. 

 As primeiras etapas do desenvolvimento do Complexo de Édipo marcam 

os processos identificatórios com os quais teremos que lidar sempre em reedição, 

temos assim uma segunda chance no processo evolutivo de (re) arranjar tais 

questões. 

Na adolescência esse rearranjo se dará através do trabalho psíquico, 

originada na violência pubertária, que provocará impactos profundos na 

constituição do adolescente.  

Após as formulações edípicas terem sido efetivadas, há um adormecer 

pulsional - período de latência - após esse período, dá-se início o processo de 

definição das questões identitárias e pulsionais, que possibilitarão ao sujeito 

realizar a escolha objetal, bem como a diferenciação sexual, e os reajustes 

identificatórios ligados à reedição do complexo edípiano, que acontece no período 

que denominamos adolescência. 

Nossa proposta de reflexão sobre a adolescência parte do pressuposto de 

que a mesma tem um estatuto metapsicológico, ou seja, uma discussão 
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constitutiva a partir da psicanálise, e tomada a partir do segundo tempo do trauma, 

ou seja, a emergência do pubertário, como um tempo de re-significação do 

primeiro tempo ligado ao Complexo de Édipo (Dantas, 2002) e não meramente 

com uma etapa do desenvolvimento vital e sexual o que teria apenas um substrato 

biológico. 

A adolescência é a expressão de um lugar de conflitualização violenta onde 

pulsões e defesas, investimentos narcísicos e objetais, se defrontam. Inscreve-se 

numa revivência da problemática edipiana infantil, de onde emergem as fantasias 

pubertárias organizadas em verdadeiras cenas.  (Marty & Rezende, 2008) 

A questão metapsicológica que a adolescência suscita, relaciona-se com a 

organização das pulsões parciais, e a emergência das questões fantasmáticas 

ligadas ao cenário edipiano, permitindo os reajustes identificatórios demarcados 

pela reedição do complexo de castração que organizam a dialética do desejo, e 

que irá possibilitar a inauguração primordial do desenvolvimento psicossexual, que 

é a diferenciação sexual. 

As transformações sofridas pelo corpo não são apreendidas, concomitante 

pelo psiquismo, isso se apresenta no segundo tempo da vivência da puberdade, 

ao mesmo instante em que os investimentos libidinais são deslocados das figuras 

dos pais para outras fora do âmbito familiar, dessa forma o adolescente é tomado, 

passivamente por transformações no seu próprio corpo que demandam 

significação. 
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Dessa forma a adolescência se constitui um modelo para o estudo das 

transformações psíquicas, já que põe em jogo remanejamentos identificatórios e a 

integração das pulsões parciais à sexualidade genital, culminando na instauração 

de uma identidade sexual estável. 

As modificações pubertária engendram uma sexualização genital que 

colore, num efeito a posteriori, os acontecimentos do passado, conferindo-lhes 

impacto traumático. 

Um trabalho de separação espera os adolescentes: a renúncia aos laços 

infantis com as imagos interiorizadas dos pais. A separação efetiva dos pais reais, 

é retomada, na adolescência, destino da ligação ao primeiro objeto, levando em 

conta a necessidade do desprendimento, que explica a importância das 

problemáticas depressivas nesse período se manifestam sob diversas 

sintomatologias. 

A adolescência tem então, como um a fortiori a possibilidade da 

rearticulação identitária formulada a priori no Complexo de Édipo, e que no 

momento pubertário é posto em jogo, a possibilidade de ligação afetiva com o 

objeto, e também a identificação com outro a partir da dessexualização. 

O trabalho do adolescente é empreender uma atividade que possa 

integrar esse movimento psíquico a sua biografia, passando aí para um trabalho 

de reelaboração de questões como: fantasias, identificações, mitos entre outros, 

ocasionando uma enxurrada de sensações, o que permite compreender porque 
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para alguns adolescentes, esse momento pode ser tão perturbador, a ponto de 

causar rupturas, e para outros, uma passagem mais tranquila.  

De qualquer modo, seja pela via da difusão, seja pela via da integração, o 

binômio passividade/atividade será a tonalidade econômica do movimento 

pubertário, já que além de ser um momento de recusa, de introjeção e de 

remanejamento identitários, o adolescente revive, portanto, as marcas da 

diferenciação, apostando que agora saberá algo sobre si e sobre o outro, a partir 

da genitalização, tornando-se mais integro para realizar uma escolha de objeto, 

compatível com seu desejo, e que não seja incestuoso, afinal agora é possível 

haver uma relação sexual, mas esse possível será sempre à medida que o sujeito 

se dispuser a ir para fora, e não ferir o estatuto primordial do tabu da horda 

primitiva. 

 

Considerações Finais 

Adolescer implica em um árduo trabalho, em um duplo movimento 

somato/psíquico, que sem dúvida pode vir a ser perturbador, já que nenhum 

sujeito saí incólume desse processo.  

A adolescência é marcada por uma violência interna que se mantém no 

cerne de nossa vida psíquica e que cabe ao nosso eu tratar para transformá-la, a 

fim de não ser destruído por ela (movimento de auto conservação) e assim colocá-

la a serviço da vida, da criatividade, através da ligação das pulsões de vida e de 
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morte entre si, ligações também das pulsões a objetos, a representações (Marty & 

Cardoso, 2008). 

Por fim, a adolescência é o momento de deixar para trás a criança 

idealizada pelos pais, é o tempo de desinvestimentos e reinvestimentos, de busca 

de uma identidade sexual, não é à toa que a crise da adolescência costuma ser 

motivo de preocupação. O jovem indivíduo é empurrado para fora do estado e do 

estatuto infantil. 
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