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ADOLESCÊNCIA SOB O OLHAR PSICANALÍTICO 

Anusca da Silva Rohde * 

Resumo: A proposta deste artigo é compreender a formação 
da imagem corporal nos adolescentes e a influencia desta 
imagem na estruturação da identidade dos mesmos. A 
revisão da literatura constitui-se a técnica básica do percurso 
investigativo e para tanto utilizamos a teoria psicanalítica 
como guia neste itinerário. A adolescência vista sob o olhar 
psicanalítico reflete a importância da fase da latência como 
preparatória para a modificação da puberdade, é nesta fase 
que se inicia a reedição do complexo de Édipo, latente até 
então e que volta para ensaiar seu desfecho e 
conseqüentemente a estruturação do eu e das bases da 
identidade. Buscamos também abordar a necessidade de 
reconhecimento vivenciada pelos jovens com relação à nova 
identidade corporal, bem como, os sentimentos 
desencadeados pelas mudanças próprias desta fase. Com o 
propósito de um melhor entendimento referente à formação 
da imagem corporal, optou-se por fazer uma articulação dos 
conceitos “estágio do espelho” e “identificação”, visando 
compreender as operações constitutivas que se estabelece 
quando da passagem do sujeito pela fase do espelho. 
Acredito ser possível dar uma ênfase nova nestas questões 
partindo do princípio que quanto mais próximo do real estiver 
à imagem corporal melhor é a inserção do adolescente no 
seu grupo social.  
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1 . INTRODUÇÃO 

 Considerando o corpo como suporte e agente transformador da 

identidade do ser humano, buscamos neste artigo abordar a formação da imagem 

corporal, percebendo o corpo como um intermediário entre o interno e o externo, 

onde as transformações sofridas pelas ações do tempo e da história, se 

materializam através das modificações involuntárias que vão desde a concepção até 

a morte. 

 A adolescência é um período de intensas transformações na vida de uma 

pessoa, transformações a nível corporal, psicológico e social. O corpo na 

adolescência tal como a mente é uma ebulição constante, uma amostra disso pode 

ser percebida nas expressões corporais dos adolescentes, as quais refletem o 

interior mental destes; a inquietude, os movimentos súbitos e incoerentes e as 

respostas corporais bruscas, tal como as palavras. 

 A ansiedade provocada pelas mudanças corporais leva o púbere a entrar 

em contato com seu mundo interno, fugindo (temperáriamente), do mundo exterior. 

O tamanho da crise vivenciada nesta fase será ditada pelas características do 

mundo interior, sendo assim, o choque e a distância entre o mundo interno e 

realidade externa acaba por determinar a duração e a qualidade de sua crise 

emocional.  

 Dentre os conflitos internos vivêncidos nesta fase está à percepção 

distorcida da própria imagem, ou seja, a percepção corporal que o adolescente faz 

de sí, a partir do que vê e ouve dos seus. A autoimagem influenciará na aceitação 

ou na negação de si mesmo, podendo acarretar atitudes inadequadas vindo a 

prejudicar seu crescimento e desenvolvimento, que reflitirão na idade adulta. 

 A primeira parte deste artigo trata do atribulado percurso que vai da 

puberdade a adolescencia própriamente dita, resaltando as semelhanças entre os 

processos já vivenciados na infância.  

 O segundo item aborda as teorias psicanalíticas que embasam o percurso 

descrito acima, começando pelo conflito Edípico, latente até então e que volta para 

ensaiar seu desfecho, e consequentemente a estruturação do eu e das bases da 

identidade. 
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 A proposta da treceira parte é fazer uma articulação dos conceitos 

“estádio do espelho” e “identificação”, com a intenção de esclarecer as dimensões 

imaginária e simbólica da constituição subjetiva. Com este intuito, tomamos artigos 

de diferentes autores sobre esta temática, que enfatizam a operação constitutiva que 

se estabelece quando da passagem do sujeito pela fase do espelho. 

 Para isso, foram trabalhados alguns textos de Freud, Lacan, Dolto, 

Winnicott e Wallon que abordam sobre a questão da constituição do sujeito a partir 

da imagem do outro. 

 A última parte se refere aos sentimentos do adolescente com relação às 

mudanças corporais e as diferenças existentes entre a imagem corporal e o 

esquema corporal, bem como a necessidade de reconhecimento desta nova 

identidade corporal. 

 Em termos clínicos, esta discussão mostra-se relevante, à medida que os 

aspectos relativos à constituição da imagem corporal, do narcisismo e do eu 

atualizam-se, principalmente nas abordagens com crianças e adolescentes. 

 Isso posto, podemos perceber que toda a metamorfose e o processo de 

reedição das vicissitudes da constituição da imagem corporal, bem como da 

constituição da subjetividade vivida pelos adolescentes tem uma função 

importantissíma, são eles que fazem com que o jovem abandone a infância, se 

interece pelo mundo adulto, e vá buscar sua turma. Afinal, se a infância não perdece 

a graça, acredito que ninguem iria querer trocar a brincadeira por trabalho. 

 

2 . PUBERDADE E ADOLESCÊNCIA 

Antes do século XIX a adolescência, não era conhecida como etapa do 

desenvolvimento nem como categoria social, ou seja, não havia uma cultura 

adolescente, reconhecia-se apenas a puberdade, como uma fase de mudanças 

físicas e hormonais. 

O conceito de adolescência está vinculado à organização da família nuclear 

moderna, a industrialização, ao prolongamento da idade escolar e à expansão das 

escolas nas diversas classes.  
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Bock (1999) nos conta que antes do século XIX, as crianças entravam no 

mundo do trabalho a partir dos sete anos; eram poucas as que estudavam ou 

continuavam por muito tempo na escola. 

Com a permanência do adolescente na escola o momento de entrada no 

mundo adulto, foi prorrogado para mais tarde, instituindo uma nova fase de 

desenvolvimento com características próprias, como o adiamento de assumir 

responsabilidades adultas. Consequentemente, esta fase tornou-se sinônimo para 

adolescência, período de conflitos, transformações e mudanças, onde não se é mais 

criança, mas ainda não se é adulto; sendo representado culturalmente, como uma 

fase de imaturidade, resultado da maneira como vem sendo tratado pela sociedade.  

Estes fatores colaboraram para o reconhecimento da existência de um 

espaço intermediário entre a infância e a idade adulta, entre a maturidade bio-

fisiológica e a maturidade psicossocial. 

O termo adolescência vem do latim ad (a, para) e olescer (crescer), 

Adolescere, significa nascer, brotar, crescer, fortificar-se, ultrapassar a idade da 

tutela, tornar-se maior, o indivíduo apto a crescer. É o período de transição, onde 

algo está para ser ultrapassado, deixado para trás. 

Adolescência também deriva de adolescer, origem da palavra adoecer, 

enfermar. Temos assim, nessa dupla origem, um contra-senso; é a etapa onde o 

jovem este apto para crescer (física e psíquicamente) e também, para adoecer (em 

termos de sofrimento emocional, com as transformações biológicas e mentais). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) determina que a fase da 

adolescência corresponda ao período entre 10 e 19 anos; já para o Estatuto da 

Criança e do Adolescente brasileiro, a fase vai dos 12 aos 18 anos. 

Esta divergência em precisar o inicio da adolescência, ocorre em função das 

demandas psíquicas de cada pessoa, e o que podemos afirmar é que entre 09 e 10 

anos sobre vem à puberdade responsável pelas mudanças hormonais e pelo 

surgimento dos caracteres sexuais secundários. 

O que todo mundo sabe é que chega um momento da vida em que tudo que 

gostávamos de fazer como; brincar de boneca, de carrinho e pega-pega passa a 

perder a graça. Este desinteresse pelo habitual é uma dos primeiros sinais do inicio 

da adolescência.  

Campagna (2005) descreve que, os comportamentos adolescentes, são frutos 

de um cérebro adolescente. Ao entrar na puberdade, o sistema de recompensas 
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perde de um terço à metade do seu tamanho e também de sua sensibilidade, ou 

seja, tudo que antes dava prazer agora, não funciona mais tão bem. A boneca, o 

carrinho, é abandonada, os heróis da infância são esquecidos. Por isso, os 

adolescentes precissão tão desesperadamente de novos prazeres musica esportes, 

carinho, comida, dança tudo isso na companhia de amigos que possuem as mesmas 

necessidades. 

A adolescência vista sob o olhar psicanalítico reflete a importância da fase da 

latência como preparatória para as modificações da puberdade, esta última 

caracteriza o que Blos (1985, p. 53) chama de “fase pré-adolescente”. 

O mesmo autor propõe que para estudamos a adolescência, devemos 

considerar esta, como um período de “turbulência emocional, onde a plasticidade do 

eu dificulta uma definição com base, exclusivamente, em padrões seqüenciais de 

maturação” (BLOS, 1985, p. 53). Desta forma, optou-se neste trabalho, desvincular a 

adolescência de uma cronologia, dedicando-se às alterações que esse movimento 

traz para a constituição psíquica do sujeito Neste sentido a adolescência será 

abordada em fases, que embora apresentem flexibilidade nos movimentos, 

represente uma continuação ordenada do desenvolvimento psicológico humano. 

Tendo em vista, que em nenhum outro momento do desenvolvimento, a não ser no 

primeiro ano de vida, acontecem tantas mudanças físicas em tão pouco tempo 

quanto nesse estágio inicial da adolescência. 

Na obra “Três ensaios sobre a sexualidade” Freud (1905), denomina a época 

que antecede a puberdade de “período de latência ou adiamento”, é quando o 

sujeito se constitui de acordo com os ideais familiares, que serviram como um 

preparo para a entrada na puberdade propriamente dita. 

Após a latência o pré-requisito para o ingresso na adolescência é a 

puberdade, esta última, é vista como uma operação simbólica, que leva o púbere a 

despir-se da infância, onde tudo começou e por onde foi levado pelas mãos e pelo 

desejo da figura materna.  

“Após a fase da latência, o púbere se desprende cada vez mais da morada da 

infância, onde tudo lhe é conhecido e familiar, e passa a ser atraído para o que 

ocorre fora do ambiente doméstico” (TEXEIRA, 2007, p.16). 

Após a entrarda na puberdade, todo o ideal familiar passa e ser revisto, este 

novo olhar vem acompanhado de momentos de oposição e agressividade, que 
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levam o púbere a buscar a vida fora dos muros do quintal, como também estruturar 

sua inserção, tanto subjetiva, quanto social, conquistando o papel que lhe pertence.  

Dentro deste contexto, Texeira, escreve que para tal tarefa o pré-adolescente: 

 
Precisará lançar mão do que até então o constituiu e o faz herdeiro de uma 
história – da qual assumirá os traços ao mesmo tempo que terá de romper 
com ela, ao menos parcialmente. Tais rupturas garantirão ao sujeito a dose 
de autonomia necessária para que possa dar respostas em seu próprio 
nome. O olhar que até então lançava sobre os pais, colocando-os como 
figuras ideais a serem seguidas, será abalado, e o jovem os redescobrirá 
em sua condição humana e sexual; limitada, portanto (TEXEIRA 2008, 
p.18). 

 

Ao se olhar no espelho, o adolescente percebe a existência de mudanças que 

fluem e fogem ao seu controle, que o invadem e o transformam. O medo, o desejo 

de autonomia e liberdade entra em choque com a insegurança quanto ao amor 

incondicional e a proteção que sempre teve quando criança, levando-o, a 

comportamentos contrastantes, ora se comporta como adulto, ora se comporta como 

criança. 

Toda essa descrição visa salientar que o processo de individuação do 

adolescente com relação aos pais é similar ao da infância, e será formador da 

identidade e do caráter do indivíduo. 

Dolto (1991, p. 22) propõe que a adolescência seja escutada como uma 

reedição da fase do espelho, onde entra em questão a função paterna, colocando o 

adolescente frente à necessidade de recapitular o conjunto de suas identificações 

para acessar a própria identidade. A adolescência surge como um “tempo de 

intervalo” que promove uma crise de identidade, não só no adolescente, mas 

também nos pais, uma vez que, mobiliza um retorno à interdição e a castração, já 

vivenciadas na infância. 

 

2.1. A ADOLESCÊNCIA REFLETIDA NO ESPELHO DA PSICANÁLISE 

 

Sobre as aves os adolescentes 
“Se a Esfinge tivesse sido um pouco mais esperta e versada em 

mistérios que só seriam revelados séculos depois, em vez de propor 
a Édipo o enigma bobo que propôs, teria simplesmente perguntado: 

“O que é, o que é: mias misterioso que a Santíssima Trindade e mais 
doloroso que a cruz de Cristo?” Claro que Édipo não conseguiria 

resolver o enigma tão terrível, a Esfinge ato contínuo o devoraria, o 
que nos teria poupado do complexo de Édipo e suas sequelas 
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psicanalíticas. Fosse o pai ou a mãe de um adolescente, a resposta 
sairia de um pulo: “é o meu filho, é o meu filho...” 1 

 

No núcleo deste estudo está a adolescência. Nossa abordagem sobre este 

conceito repousa sobre o postulado de que a adolescência é considerada como um 

trabalho de reorganização psíquica, consequência das modificações sofridas no 

corpo e a tensão que decorre dessas transformações. Segundo essa visão, “há o 

ressurgimento da conflitava edípica, que se iniciou na infância, e que entrou em 

latência por determinado período” (BIRRAUX, 1992, p.54). A identidade é construída 

através de um trabalho de afastamento das figuras infantis e, da aceitação das 

experiências de dúvida, de falta e de solidão, próprias do humano. A subjetivação 

decorre de uma renúncia aos ideais infantis até então predominantes, permitindo a 

construção de uma identidade sexual. 

O universo teórico sobre o qual esse estudo se insere, é, portanto, o da 

psicanálise, e, ao tomarmos como nosso os postulado dessa ciência, faremos uma 

leitura da adolescência com base em seus conceitos. Abordaremos, então, nessa 

parte do trabalho, alguns dos princípios psicanalíticos que se fazem necessários 

para uma melhor compreensão do tema proposto.  

A partir de seus “Estudos sobre a Histeria” Freud (1893), funda um método de 

investigação denominado “associação livre de idéias”, o qual permite que a pessoa 

tenha acesso àquilo que está inacessível à consciência (inconsciente), mas que, 

sem que saibamos, nos determina. O acesso ao inconsciente se dá pela fala, pelo 

curso de idéias apresentamos ao falar. 

Para os psicanalistas contemporâneos a Freud, como Schilder (1999); 

Aberastury & Knobel (1992), entre outros, o inconsciente é um lugar de um saber 

particular, sobre o qual o individuo nada sabe, só sofre seus efeitos. “Esses efeitos 

não são, entretanto indeterminados. Eles operam através de uma lógica, que pode 

se tornar evidente quando um sujeito fala” (Aberastury & Knobel, 1992, p. 12). 

Sendo assim, o inconsciente mostra-se na fala, no dizer, quando a pessoa pode ser 

confronta com a variedade de discursos que nos constituem. 

O eixo principal de sua teoria Freudiana é o Complexo de Édipo, e, é na 

adolescência que este complexo volta à cena; norteando as identificações, que são 

                                            
1
 ALVES, Rubem.  Sobre o tempo e a Eternidade. São Paulo: Ed. Papirus, 1995, p. 25. 
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indispensáveis para a formação do conceito de identidade, conceito este, que sofre 

modificações nesta fase. 

Se faz importante esclarecer que nossa intenção não é aprofundar o tema do 

complexo de Édipo, mas descrever de forma sucinta o complexo e seu lugar na 

dinâmica do psiquismo. 

Segundo Kusnetzoff (1993, p. 23), o nome surgiu de uma analogia feita por 

Freud ao mito Édipo Rei, de Sófocles, Freud chamou de Complexo de Édipo a “uma 

estrutura, uma organização central e alicerçadora da personalidade humana”. A 

condição prévia e básica para a aceitação do complexo é que a sexualidade se 

desenvolve, realmente, desde muito cedo na vida de um sujeito. 

No decorrer do crescimento do ser humano, existe uma fase em que grande 

parte da energia libidinal é dirigida ao progenitor do sexo oposto. Esse conjunto de 

sentimentos e representações, que caracterizam um complexo, apresenta-se como 

na história de Sófocles: “há desejo de morte do rival, progenitor que é do mesmo 

sexo e desejo sexual pelo progenitor do sexo oposto” (KUSNETZOFF, 1993, p. 24). 

Durante a evolução sexual da criança, o carinho e a ternura dispensados a ela 

terminam por instigá-la, a desejos eróticos e esses são voltados a um dos 

progenitores. 

A triangulação existente entre pai, mãe e os filhos gerados destes formam o 

cerne que constitui o conflito humano. A origem deste conflito está na complexa 

relação existente entre a criança e seus pais desde seu nascimento.  

Nesta fase ocorrem sentimentos contraditórios de amor e hostilidade, ou seja, 

amor à mãe e ódio ao pai. A idéia central do complexo de Édipo está relacionada à 

figura materna, pelos cuidados constantes que são direcionados ao bebe, dada a 

sua fragilidade. Entre os três e os cinco anos de idade, a criança começa a entrar 

em contato com algumas interdições, ou seja, com as proibições que começam a ser 

impostas nessa idade, ocorrem mudanças tanto afetivas como objetivas, a criança 

passa da fase dos instintos para um plano mais racional. 

Segundo, Kusnetzoff (1993, p. 23), o pai é a personagem principal do Édipo 

masculino, pois na primeira etapa da formação do Édipo são reconhecidos três tipos 

de ligações afetivas no menino: “um apego desejante pela mãe considerada como 

objeto sexual, e, sobretudo um apego ao pai como modelo a ser imitado”. O menino 

faz de seu pai um ideal em que ele próprio gostaria de se transformar. O vínculo com 
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a mãe se alimenta do ímpeto de um desejo, enquanto o vínculo com o pai esta 

situado num sentimento de amor produzido pela identificação com o ideal.  

Há ambivalência dos sentimentos do menino com relação ao pai, embora isso 

também se dê em relação à mãe. O menino fica incomodado com a presença do pai, 

que impede seu impulso sexual pela mãe. Ele quer substituir o pai, e este passa a se 

apresentar sob duas imagens diferentes: “amado como um ideal e odiado como um 

rival”. Esse extremo, de amor e de ódio concomitantes, deve-se, exlpica, Kusnetzoff 

(1993), “à bissexualidade originária”. 

O complexo de Édipo no menino entra em declínio, quando a criança (...) “se 

vê impedida de realizar seus desejos incestuosos. Esse impedimento vem pelo 

medo de ser punido com a perda do pênis” (FREUD, 1924/1987, p. 222). A ameaça 

o faz, por de lado momentaneamente à sua sexualidade, entrando o Édipo em 

inatividade (latência), e iniciando-se o processo de identificação. 

Na menina este processo se inicia quando ela se vê não possuidora de pênis, 

de forma que ela sente a necessidade de desapegar-se da mãe, seu modelo até 

então, passando a dirigir seu desejo para o pai. O processo é, portanto, (...) “mais 

longo e mais complexo para as meninas” (Freud, 1925/1987, p. 312). É a inveja do 

pênis o que mobiliza a entrada da menina no Complexo de Édipo e o desejo de ter 

um filho a faz apaixonar-se pelo pai. “Freud afirmou não ter certeza sobre o que faz 

o complexo de Édipo feminino entrar em declínio” (KUSNETZOFF, 1993, p. 23). A 

renuncia ao pênis só se concretiza após uma tentativa de compensação: “seu desejo 

de ter um pênis e ter um filho permanecem fortemente investidos no inconsciente e 

ajudam a preparar a criança do sexo feminino para o papel posterior” (FREUD, 

1924/1987, p. 224). 

O complexo de Édipo “tem significado meramente simbólico, onde a mãe 

representa o inacessível” (FREUD, 1914/1987, p. 69), sua dissolução se dá por 

introjeção da autoridade paterna e consequente deslocamento da libido para outros 

objetos.  

Será a partir do Édipo que o sujeito irá estruturar e organizar o seu vira-ser no 

mundo, sobretudo em torno da diferenciação entre os sexos e de seu 

posicionamento frente à angústia de castração. 

De acordo com Freud (1974, p. 318), “Enquanto, nos meninos, o complexo de 

Édipo é destruído pelo complexo de castração, nas meninas ele se faz possível e é 

introduzido através do complexo de castração”. A angústia de castração que 
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promove o declínio do Édipo no menino, na menina representa a sua possibilidade 

de entrada no drama edípico. 

A interdição que o pai faz aos desejos da criança pela mãe, dá origem ao 

superego, isso ocorre quando a criança passa a sujeitar-se às normas sociais por 

renúncia a desejos incestuosos. A entrada na chamada latência ocorre, então por 

recalcamento desses desejos incestuosos e parricidas. É quando as identificações 

tomam espaço e vão exercer um papel fundamental nas escolhas amorosas 

posteriores. 

O pré-requisito para o ingresso na adolescência propriamente dita é, para 

Blos (1985), a organização das pulsões e a consolidação do período de latência. 

Essa fase inclui dois sistemas dominantes; o renascimento do complexo de Édipo e 

o desligamento dos objetos de amor infantis. 

Para alguns pensadores, a adolescência, é descrita como uma segunda 

edição da infância. Isso ocorre devido ao fato, de as modificações corporais que 

advêm com a puberdade e a necessidade de enfrentá-las, “evoca a excitação e a 

tensão que já acontecera, anteriormente” (BLOS, 1985, p. 53), promovendo uma 

reedição do complexo de Édipo que levará o jovem a ter acesso à sua genitalidade, 

até então adormecida. 

As escolhas objetais realizadas pelo adolescente ou adulto conservam, 

portanto, os indícios infantis da inclinação sexual na criança pelos pais. “Para a 

escolha de objetos, na época da puberdade, (o adolescente) tem de renunciar aos 

objetos infantis” (Freud, 1905/1987, p. 189), direcionando o amor a outros objetos.  

O complexo só terá sua resolução terminada na época da puberdade e 

adolescência, quando o sujeito tem a possibilidade de por a prova sua genitalidade, 

que foi impedida na época de seus cinco ou seis anos. Facilmente se compreende 

que os objetos do adolescente “lembrarão” os pais, mas não serão eles. “O encontro 

de um objeto é, na realidade, um reencontro dele” (FREUD, 1905, p. 229). 

A passagem pelo Édipo, consequentemente, leva à posição heterossexual e à 

formação da moralidade. O pai passa, ao ser eleito ideal, substituto da mãe no 

menino, promovendo o que se chamou formação dos ideais do eu, que leva os 

processos identificatórios. Esses dois processos são as estruturas da construção do 

eu e vão constituir as bases da identidade. 
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2.2. ANTECEDENTES DA IMAGEM INCONSCIENTE DO CORPO 

 
“Os cuidados da mãe produzem estimulações 

involuntárias na epiderme, quando o bebê é banhado, 
lavado, esfregado, carregado, abraçado. (...) O bebê 

recebe esses gestos maternos primeiro como uma 
estimulação e depois como uma comunicação. A 

massagem se torna uma mensagem”2.   

 
Para a psicanálise, desde Freud, o eu é uma extensão da superfície corpórea 

e sua constituição está diretamente ligada à corporalidade. Os processos fisiológicos 

e os processos psíquicos são interdependentes, fazendo com que o biológico e o 

simbólico dialoguem desde o início da construção da subjetividade. 

De acordo com Texeira (2007, p.15) “A mãe e o pai formam a circunferência 

triangular, onde a criança aprendeu suas primeiras lições.” Inicialmente, o olhar da 

mãe, a sua presença e, sobretudo suas palavras, irá marcar pouco a pouco a 

criança no mundo da linguagem e por consequência no contexto de parentescos e 

de semelhanças de seus traços aos de seus antecessores. 

Assim como as palavras pronunciadas pela mãe, são importantes para a 

constituição psíquica do bebê, os momentos de ausência materna contribuem para 

que a criança vá em busca de substitutos que possam assegurar sua continuidade 

durante os períodos de afastamento. Este processo tão simples de presença e 

ausência “(...) é fundamental para o advento da palavra, que se articula pela 

ausência da coisa” (TEXEIRA, 2007, p. 16). 

Nesse sentido, apontaremos não somente as possibilidades constitutivas 

desta fase para a criança, como também a capacidade da mãe de adiantar ao filho o 

reconhecimento de sua própria imagem a partir dos enunciados a ele apresentados.  

Esta discussão mostra-se relevante, à medida que os aspectos relativos à 

constituição da imagem corporal, do narcisismo e do eu, encontram-se, em ebulição 

nos adolescentes.  

Isso posto, podemos constatar que o primeiro reconhecimento do ser humano 

enquanto tal é fornecido a partir dos desejos dos pais em relação ao bebê. Dolto, 

(1991) defende a posição de que a concepção deve ser considerada, como uma 

parte da história de vida da criança e considera que mesmo antes da fecundação se 

inicia a vida de relação do feto. A maneira como o bebê é acolhido no ventre da mãe 

tem efeitos inibitórios ou promovedores. Desde o útero a criança ajusta um corpo-

                                            
2
 SAMI-ALI. S. Corpo real, corpo imaginário. Porto Alegre, Ed. Arte Médicas, p.13, 1993. 
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mente, imerso na linguagem. “O sujeito ganha corpo (...) apoiado nas emoções de 

seu círculo mais imediato, através de trocas substanciais e sutis” (Dolto e Nasio, 

1991, p. 220). 

Segundo a linha de pensamento da autora, as “trocas substanciais” 

(alimentos, água, sais minerais, oxigênio etc), dizem respeito ao mundo das 

necessidades, dos alimentos e dos excrementos, sendo o que define o esquema 

corporal, (corpo físico). Enquanto as “trocas sutis” se referem aos vínculos 

emocionais e afetivos que se estabelecem entre a criança e a mãe; dizem respeito à 

comunicação, ao desejo, ao olfato, à audição e à visão. Estão em relação ao que 

Dolto (2002), denomina imagem do corpo, moldada inconscientemente e que 

especifica cada um. Tem a ver com a sua história, com a sua identidade particular, 

“(...), é eminentemente inconsciente” (DOLTO, 2002, contracapa). 

A discussão que a autora3 faz, evidencia a íntima associação entre os dois 

processos, marcados por determinantes diferentes, mas que demonstram um modo 

operacional, simultâneo e interdependente.  

Para Dolto (2002), a imagem inconsciente do corpo está próxima à noção de 

Id, sendo este Id relacional, isto é vinculado ao narcisismo primordial. “Ao nascer, as 

projeções e sentimentos parentais são acolhidos pelo recém-nascido e marcam o 

seu narcisismo” (Dolto e Nasio, 1991, p. 110). Este narcisismo primordial tem 

vinculação com o desejo dos pais, antes do nascimento e também com a 

composição e organização do Eu (Ego), após o nascimento e, nesse sentido, já 

mediado pelas ordens do Superego. 

Freud (1914) em “Introdução ao narcisismo”, fala sobre o papel do objeto na 

constituição do ego, onde este se constitui como uma unidade autônoma e 

diferenciada do objeto, através de uma relação denominada identificatória. 

                                            
3 A imagem inconsciente do corpo, Dolto (2002), faz distinção entre estes dois processos: “Por esquema 
corporal, designa-se o corpo, o conjunto das funções orgânicas e biológicas, que especifica o indivíduo enquanto 
ser vivo. Este, o esquema corporal independe da época, do lugar, tem existência em si; a sua evolução é 
geneticamente definida. O esquema corporal é o lugar das necessidades. Enquanto o esquema corporal segue 
uma lógica material e determinada por fatores genéticos comuns a todos os seres humanos, a imagem do corpo, 
diferentemente, é própria de cada indivíduo, está ligada ao sujeito e a sua história. É libidinal, ou seja, investida 
de desejos, forma-se pelo desejo, na relação com o outro. É a síntese viva de nossas experiências emocionais: 
inter-humanas, repetitivamente vividas através das sensações erógenas eletivas, arcaicas ou atuais”. (DOLTO, 
p. 14, 2002). 
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O interesse na introdução do conceito de identificação reside na compreensão 

da construção simultânea do eu e do objeto, como sendo produtos de uma mesma 

operação.  

O eu primário é anterior a qualquer relação de objeto, tem sua origem na fase 

oral e está ligada a pulsão de autoconservação (fome). Já os processos de 

incorporação, (devorar, guardar para si) e introjeção, são os protótipos da 

identificação secundária. 

Ao elaborar esta operação, Freud (1914), enfatiza que o eu se constitui a 

partir de “uma nova ação psíquica” agregada ao auto-erotismo. “A saída de uma 

situação auto-erótica para a narcísica ocorre, então, pela possibilidade de 

identificação com o objeto e com a conseqüente constituição do eu”. (FREUD, 1914, 

p. 74).  

Essa possibilidade de ser parte de uma imagem, de um corpo em particular 

permite colocar em cena o eu, mesmo que ainda precariamente, em relação aos 

outros. De alguma maneira, isso nos remete ao postulado freudiano; 

 
(...) o eu deriva, em última instância, de sensações corporais, principalmente 
aquelas que partem da superfície do corpo. Cabe considera-lo como a 
projeção psíquica da superfície do corpo (...) sendo o eu-consciente acima de 
tudo um eu-corpo (FREUD, 1924, p. 219). 

 
O primeiro contato com a realidade externa vivenciado pelo bebê, é o impacto 

angustiante do próprio nascimento, esta angústia primordial, tida como sem sentido, 

necessita por meio da interpretação dos pais e sustentada pelas expressões 

identificatórias dirigidas ao bebê, (na relação cotidiana com este), receber um 

sentido, possibilitando assim, o inicio do trabalho de constituição subjetiva. E é isso 

que propicia a primeira identificação com a sua própria imagem. 

A imagem inconsciente do corpo deve ser entendida como uma produção da 

criança, construida com propósito de referência identificatórias tendo como 

conseqüência imediata, a sua vinculação e dependência da linguagem, da cultura e 

do outro. O que equivale a dizer que o inconsciente, da criança estrutura-se, como 

imagem inconsciente do corpo. 

A imagem que futuramente essa criança assumirá já está sendo delineada na 

relação intra-uterina, através das trocas feita com a mãe, o feto estabelece as 

primeiras leituras ou tentativas de decifrar a realidade. 
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Uma das formulações teóricas de Winnicott (1994), diz respeito à origem do 

processo relacional entre o biológico, o psíquico e o meio externo, onde o autor 

destaca a influência das primeiras trocas corpóreas na constituição do sujeito; “(...), 

antes do parto, o bebê já é capaz de reter memórias corporais, pois já existe, uma 

certa quantidade de evidências de que a partir de uma data anterior ao nascimento, 

nada daquilo que um ser humano vivencia é perdido” (WINNICOTT, 1994, p. 147) 

As experiências sonoras, gustativas, táteis ou visuais representam à única 

possibilidade que o feto tem de reconhecer sua existência, bem como são 

responsáveis pela formação do processo psíquico primário, que visa à realização 

fantasiosa do desejo e constitui uma primeira forma de simbolização. Para Sami-Ali 

(1993), “Há um conhecimento pré-conceitual anterior à linguagem, permitindo que o 

corpo se constitua e produza conhecimento com base nas primeiras sensações” 

(SAMI-ALI, 1993, p.13).  

Até se apropriar de uma imagem total de si, a criança passa por dificuldades, 

referentes ao reconhecimento da imagem e a possibilidade de reportar essa imagem 

a si própria. Esse reconhecimento não se dá sem sobressaltos, e é preciso percorrer 

um longo caminho para que essa imagem possa ser reconhecida. 

Na sequência iremos reconstruir de forma sucinta, a ligação entre os 

conceitos de Identificação e Estágio do Espelho, bem como abordar os processos 

constitutivos da psique humana, relacionados á este trabalho. 

A denominação “estádio do espelho” foi introduzida na psicanálise por Lacan, 

(1949), apoiando-se nas experiências de Henry Wallon (1975) sobre a prova do 

espelho. Posteriormente, outros psicanalistas como: Dolto (1992) e Winnicott (1975) 

que estudaram esse tema, o fizeram a partir dos escritos lacaniano. 

Quando se observa um bebê na frente do espelho, podemos notar o 

encantamento deste pela sua imagem. Essa sedução ocorre mesmo, ainda, quando 

ele não se reconhece naquela imagem. 

Para Lacan (1998) apesar da imaturidade motora do bebê, quando está entre 

os seis e dezoito meses de idade, ele reconhece determinada imagem do espelho 

como sendo a sua. O referido autor segue descrevendo que a partir da existência do 

confronto com o espelho, aparece o reconhecimento da imagem, onde, o “bebê será 

capturado por ela para sempre”. (LACAN, 1998, p. 88). 

Esse reconhecimento comporta duas etapas diferentes: o reconhecimento da 

imagem e a possibilidade de reportar essa imagem a si próprio. 
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Isso somente ocorre se existe na criança, a possibilidade e o preparada para 

dissociar-se do ambiente e consequentemente, de diferenciar, dentre todas as suas 

impressões, aquelas que dizem respeito ao ambiente e as que se referem a ela 

própria. Segundo Wallon (1975), estes duas etapas só seram possível, “quando 

houver uma descentralização de si para poder reconhecer como sua aquela imagem 

que é exterior a ela” (WALLON, 1975, p.37). 

Wallon (1975) enfatiza a importância, que o espelho adquire na constituição 

do indivíduo; “o espelho é considerado um objeto privilegiado para traduzir o aspecto 

exterior do corpo”. (WALLON, 1975, p. 35), sendo considerado o rosto da mãe o 

primeiro espelho necessário para que a criança consiga posteriormente, assumir 

uma imagem particular no espelho plano. 

Quando o bebê olha para o rosto da mãe, o que ele enxerga é a si próprio, ele 

se vê no rosto materno e o que ele percebe também é o que a mãe vê nele. O rosto 

da mãe funciona como espelho e como lugar a partir do qual se iniciam as primeiras 

trocas significativas com o mundo, e se o rosto da mãe não cumpre essa função de 

espelhamento, “(...) o espelho será algo que se enxerga e não algo dentro do qual 

se enxerga” (WINNICOTT, 1975, p. 56). Essa consideração sobre a importância do 

espelhamento materno nos faz pensar que, sendo a subjetivação construída numa 

relação direta com o corpo, essa primeira identificação vem esboçada desde antes 

do nascimento do bebê em função do trabalho subjetivo de inserção desse corpo na 

cultura feito pelos pais. 

Assim, podemos relacionar a constituição do eu à constituição narcísica do 

sujeito e, conseqüentemente, a formação do ideal.  

Para que haja uma relação com o outro, é necessária uma renúncia narcísica, 

ou seja, desinvestir unicamente no eu como objeto amoroso. É este movimento que 

permite o investimento no objeto, que se fará através das identificações secundárias 

ligadas ao complexo de Édipo. 

Esse aspecto estará vinculado ao momento psíquico de estruturação no qual 

o bebê adquire a capacidade de antecipar o domínio da sua unidade do corpo 

próprio a partir da imagem corporal e do investimento desejante dos pais. 

Freud (1914), trabalhando sobre o destino dado ao narcisismo infantil no 

adulto, depara-se com o processo de repressão que acarreta a formação do ideal, 

ideal este que servirá de guia para medir e julgar o eu atual. Para o autor, o 

narcisismo é deslocado para esse ideal a partir do qual o eu tentará recuperar o seu 
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narcisismo mediante a possibilidade de cumprir com esse mesmo ideal. Nesse 

sentido, podemos pensar em uma diferenciação entre os termos ideal-do-eu e eu-

ideal. 

Ao distinguir entre estes termos, Roudinesco & Plon, (1998), consideram que 

o ideal-do-eu é um bússola que se encontra no nível simbólico, que comanda o jogo 

das relações com os outros; o “eu-ideal encontra-se no nível imaginário, sendo uma 

formação essencialmente narcísica, tornando-se um sonho ou mesmo uma 

aspiração” (ROUDINESCO & PLON, 1998, p. 363). Logo, o ideal-do-eu marca para o 

sujeito aquilo que ele precisa alcançar para reencontrar o eu-ideal, aquela sensação 

de completude perdida quando da intervenção da repressão.  

 Assim, a noção de ideal-do-eu nos remete a uma perspectiva futura, e, o 

eu-ideal, a uma ilusão de reencontro consigo mesmo, como acontecia no passado. 

Em relação à fase do espelho, o reconhecimento do corpo a partir de uma imagem 

implica também, de alguma forma, a perda da ilusão de onipotência sentida até 

então pela criança, ou seja, algo da repressão é colocada. “A maleabilidade 

possibilitada pelo reconhecimento a partir dos outros permite a ele sentir-se como 

todos e como tudo”. (DOLTO, 2002, p. 57) Com o reconhecimento do seu corpo no 

espelho, restringe-se essa possibilidade, pois esta imagem fica amarrada a seu eu 

para sempre. 

 O Estádio do Espelho indica o momento de organização da estrutura do 

sujeito, tornando clara a referência simbólica que o outro ocupa, o modo como o 

sujeito, em relação com o outro, regula sua própria imagem (eu-ideal), tendo sempre 

como referência o modelo onipotente do ideal-do-eu a que o sujeito e o outro estão 

sujeitos. Esta identificação jamais se tornará completa, não há correspondência 

possível entre um Eu social e o inconciente; ela será uma eterna busca por aquele 

momento em que a criança se volta para o adulto, como que a buscar, de algum 

modo, seu consentimento. “Captado por uma imagem para sempre inatingível, o 

sujeito não cessará, a partir de então, de cobrar a explicação disso a esse outro para 

o qual dirigiu uma primeira vez seu olhar” (KAUFMANN, 1996, p.161). 

No entanto, é pela assujeitamento a uma imagem particular que a criança 

pode estabelecer as primeiras identidades, como, por exemplo, o pertencimento a 

um sexo. Essa noção de identidade ocorre mesmo antes de ela ter que responder 

por si mesma às demandas sociais que lhe serão atribuídas.  
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Por outro lado, podemos pensar a experiência da fase do espelho em termos 

de “castração humanizante” (DOLTO, 2002, p. 59) pela possibilidade de 

compreensão, por parte da criança, das expressões identificatórias que a 

anteciparam enquanto sujeito. Ou seja, a diferenciação entre o eu-ideal e o ideal-do-

eu (como perspectiva de um futuro possível) inscrito na “matriz simbólica onde o eu 

se precipita” (DOLTO, 2002, p. 59). 

Nesse sentido, a constituição do sujeito se daria em dois tempos lógicos, um 

com prevalência do imaginário e o outro com prevalência do simbólico, no momento 

em que o sujeito é levado a descentrar-se do seu próprio corpo. 

 Numa análise horizontal, ou seja, na atualização das relações mãe-bebê, 

vê-se o imaginário como primário; já quando consideramos a verticalidade dessa 

relação, o foco transgeracional, aparece o simbólico como primário, uma vez que o 

sujeito se constitui sempre a partir do Outro. 

Poderíamos dizer que a importância da identificação reside no fato de que 

esta se situa entre os registros do simbólico e do imaginário, uma vez que temos 

tanto a identificação à imagem do espelho (rosto materno, corpo do outro) quanto à 

identificação simbólica sustentada no significante.  

Dessa forma, a construção do processo perceptivo e cognitivo do sujeito vai 

estar diretamente ligada à corporalidade. É ela quem fornece os subsídios para a 

configuração do mundo, a produção de significações e para o estabelecimento de 

relações objetais. O sujeito age com intencionalidade em relação ao mundo, 

tentando defini-lo e organizá-lo com base em sua corporalidade. O sujeito organiza, 

mas não fabrica o mundo, não dá origem a ele e não nega sua materialidade, 

porém, as representações que ele cria são parte de um processo perceptivo que 

pode encontrar no corpo sua origem. 
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2.3. O CORPO EM MUTAÇÃO 

Xote das meninas 
 (...) De manhã cedo já está pintada. 

Só vive suspirando 
Sonhando acordada 
O pai leva ao doutor 

A filha adoentada 
Não come, num estuda 

Num dorme, num quer nada... 
Porque ela só quer 

Só pensa em namorar... 
Mas o doutô nem examina 

Chamando o pai do lado 
Lhe diz logo em surdina 

Que o mal é da idade 
E que prá tal menina 

Não tem um só remédio 
Em toda medicina (...)4 

Quando a adolescência se inicia um dos sinais de sua chegada, são as 

transformações corporais, o hipotálamo passa a estimular a hipófise a secretar 

hormônios que levam à maturação das glândulas reprodutivas e ao surgimento dos 

carcteris secundários. O púbere cresce, ganha massa muscular, muda de voz, 

ganha pêlos; nas meninas ocorre a menarca e nos meninos as poluções noturnas. 

“Entre a criança que se foi e o adulto que ainda não chegou, o espelho do 

adolescente é freqüentemente vazio” (CALLIGARIS 2000, p 25). 

O corpo resultante da puberdade é um corpo com o qual não é fácil lidar, visto 

que, em apenas três anos o adolescênte se vê 30 kg mais pesado e até 50 cm mais 

alto. Fica diante de uma imagem desproporcional, que não corresponde ao antigo 

reflexo do espelho.  

O fim da infância implica no esvaziamento da imagem que os pais 

construiram do filho até então. De acordo no Dunker, (2008), esta imagem foi 

construída de forma retrospectiva pela criança, tal imagem não é apenas a 

expressão da saúde “(...), mas uma espécie de complemento que serve às funções 

de satisfação para os pais e de localização de valor para o filho”. (DUNKER, 2007, 

p.10) 

O drama sinistro vivênciado pelo jovem recai no desequilibrio, nas relações 

entre valor e satisfação que entram em oposição. Na infância, a satisfação era 

moldada pelo olhar dos pais, com a passagem dos anos, há uma inversão na forma 

                                            
4
 Trecho da música “Xote das Meninas”. Autoria de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. 
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como os pais passam a ver seus filhos. “Do amor incondicional, que tudo aprova, 

passa-se ao condicional, à imagem esperada do sujeito, porém desconhecida para 

ele”. (DUNKER, 2007, p.10). 

A dinâmica familiar e as condições culturais podem atenuar, contribuir, 

retardar ou antecipar o desenvolvimento, “mas não poderão impedir que o 

adolescente deva elaborar por si mesmo lutos e conflitos tão importantes” 

(ABERASTURY, 1992, p. 27), como os apontados acima. Para a mesma autora, 

existe uma alternância entre a dependência e a independência, juntamente com 

mecanismos complexos que aparecem em cena para construir a identidade.  

A solução das ambivalências, e conflitos só será encontrada conforme a 

capacidade de elaboração de cada um, quanto ao "luto pelo corpo de criança, pela 

identidade infantil e pela relação dos pais de infância" (ABERASTURY, 1992, p. 24). 

O luto na adolescência ocorre de forma inconsciênte, mantendo relação com a perda 

do corpo infantil, da irresponsabilidade natural das crianças e, principalmente, do 

seu lugar garantido na família. Mesmo que o amadurecimento venha acompanhado 

de benefícios antes proibidos, como mais liberdade e consentimento para usufruir 

sua sexualidade, ao adolescente, cabe buscar novos espaços, além do familiar, 

onde possa afirmar sua identidade. 

O luto é uma reação à perda de um ente querido ou, e aqui está nosso maior 

interesse, à perda de uma representação que ocupa um lugar querido. No luto, diz 

Aberastury ao citar Freud (1992), há um trabalho intrapsíquico, que se diferencia 

pela perda momentânea de interesse no mundo exterior; “ocorre um 

superinvestimento das lembranças ligadas ao objeto perdido, havendo um 

desligamento progressivo delas” (ABERASTURY, 1992, p 26). A realidade vai sendo 

refletida aos poucos e de forma fragmentada, após se concluir o processo, o eu 

estará liberto e desinibido novamente, para investir em outro objeto do seu interesse. 

Nesse processo de crescimento corporal, a negação da dor em função do 

passado perdido pode levar a um comportamento estereotipado, rebelde e em 

alguns casos, patológico. Kusnetzoff (1993, p. 58) relaciona a fase da adolescênte a 

uma sindrome, “a sindrome normal da adolescência”, normal, no sentido da conduta 

adolescênte ser específica deste estágio de desenvolvimento, e sindrome, como um 

conjunto de sinais que caracterizam a fase adolescênte, onde o comportamento 
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externo de contestação nada mais é do que um reflexo dos conflitos com relação à 

dependência infantil que continua a existir. 

Desde o início os jovens ouvem de seus pais que ser adolescente é ser 

problemático, inconstante, é o "aborrecente", aquele que ninguém tem paciência, 

que só sabem cobrar e exigir; aquele que desestrutura a família e acaba com sua 

paz. A constituição da identidade do jovem ocorre com sua inserção no mundo social 

dos adultos, estes são os espelhos, servem como modelo para a conduta do jovem, 

e o que dizerm, reflete diretamente na constituição psiquica deste jovem. 

Calligaris (2000) descreve que adolescência não é só o conjunto das vidas 

dos adolescentes. “É também uma imagem ou uma série de imagens que muito 

pesa sobre a vida dos adolescentes. Eles transgridem para serem reconhecidos, e 

os adultos, para reconhecê-los, constroem visões da adolescência” (CALLIGARIS, 

2000, p. 35). 

O que dificulta essa passagem é também a falta de jeito dos pais de lidarem 

com as mudanças de suas "crianças". A grande maioria muda à forma de se 

relacionar com esse jovem cobram responsabilidades que nunca foram ensinadas, 

porém não conseguem reconhecer esse adolescente como alguém que cresceu que 

amadureceu, e que deve ser tratado com respeito quanto as suas opiniões e 

desejos. 

Sendo assim, sente-se conturbado: com cobranças constantes, e na tentativa 

de buscar reconhecimento dos adultos, os adolescentes utilizam-se da transgressão, 

sendo esta, uma das formas encontrada para contradizer todas as expectativas que 

a sociedade deposita neles. Nesta fase o jovem percebe-se como tendo um corpo 

que não combina com a cabeça, e uma imagem corporal que não combina com o 

corpo.  

A busca desesperada de uma imagem de sí leva os adolescêntes a um 

mergulho em suas raízes culturais, no grupo social ou nos registros familiares, 

procurando registros simbólicos imaginários e afetivos identificantes que o orientem 

nesta reformulação da imagem corporal. 

O corpo encontra-se na maior parte dos conflitos dos adolescêntes. A 

transformação morfológica da puberdade e a irrupção da maturidade sexual 

recolocam em questão a imagem corporal que a criança havia conseguido 
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progressivamente construir. Somam-se aí outros fatores, alguns inerentes ao 

processo psíquico em si, tais como o trabalho do luto ou a ruptura do equilibrio entre 

investimento do objeto (investimento narcisista), e o contexto familiar e social em 

que evolui o adolescênte.  

Marcelli & Braconnier (1989) descrevem no livro “Manual de Psicopatologia do 

Adolescente” o lugar que o corpo ocupa na problemática do adelescente: 

O corpo na adolescência pode, assim, ser considerado como uma espécie de 
objeto intermediário às diversas pulsões libidinais e agressivas, a meio-
caminho entre o objeto externo e os objetos fantasmáticos internos: lugar de 
progessão destes fantasmas, o paradoxo do corpo na adolescência consiste 
em ser considerado ainda como um objeto trasicional, isto é, como fazendo 
parte tanto do eu quanto do não-eu. Ele também é lugar dos temores de 
alteridade, estranheza, alienação e, culpabilidade. (MARCELLI & 
BRACONNIER, 1989, p. 116). 

 
Frente a todas essas mudanças, a imagem corporal também precisa ser 

reformulada. A imagem corporal apresenta suas raízes no nascimento do indivíduo, 

é a representação mental do próprio corpo, o modo como ele é percebido pelo 

sujeito. Compreende não só o que é percebido pelos sentidos, mas também as 

idéias e sentimentos referentes ao próprio corpo, em grandes partes inconscientes.  

A base da imagem do corpo é afetiva e sua constituição depende dos 

investimentos dinâmicos, libidinais e agressivos, dos pontos de fixação delimitados 

pelos pais e das possibilidades de retorno a estes pontos pulcionais, parcialmente 

abandonados. 

Alguns autores usam o termo esquema corporal como sinônimo de imagem 

corporal. Schilder (1999) elucida esta questão retomando o termo “imagem do corpo” 

para designar a “encarnação simbólica do inconsciente do sujeito desejante”, 

(SCHILDER, 1999, p. 34), ou seja, uma representação inconsciente do corpo, 

distinta do esquema corporal, que seria sua representação consciente ou pré-

consciente. Segundo a autora, o esquema corporal faz parte de uma forma de 

percepção neurobiológica que é a mesma para todos. Já a imagem do corpo é 

específica para cada um, pois está ligada a história da pessoa e a sua relação com o 

mundo.  

O esquema corporal tem conotação neurofisiológica e neuropsicológica, 

proveniente do registro sensório-motor, e corresponde às diversas projeções 

corticais desta sensorialidade. É evidente que as modificações puberais também 

ocacionem sensíveis modificação do esquema corporal. 
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A imagem corporal vai se desenvolvendo como um produto da relação do 

indivíduo com si mesmo e com os outros. Conforme, CALLIGARIS (2000), a 

“imagem corporal é uma unidade adquirida, é dinâmica, portanto alterações 

corporais provocam mudanças na imagem corporal”, e esse fenômeno é 

particularmente intenso na adolescência. (CALLIGARIS, 2000, p. 35). 

As mudanças que ocorrem nesse período levam a uma perda da antiga 

imagem corporal e da identidade infantil, forçando o púbere a encontrar uma 

identidade estabilizadora. 

Uma imagem corporal é constantemente renovada a cada percepção 

diferente que temos de nós mesmos e dos outros a nossa volta. “Nosso corpo 

modifica-se, outras sensações surgem em uma reorganização corporal capaz de 

gerar uma nova imagem corporal, dependendo dos estímulos que o mundo nos 

oferece” (BARROS, 2006, p. 5). 

Sendo assim, imaginamos quem somos, projetamos uma idealização de 

quem gostaríamos de ser. E quando percebemos que, às vezes, estas imaginações 

não conferem com a realidade, ficamos frustrados e voltamos a buscar novas (ou 

velhas) imagens que possam revelar nossos corpos num eterno recomeço. 

Desta forma, podemos tomar de empréstimo partes do corpo de outra pessoa 

e incorporá-las à nossa imagem corporal (personalização). Mas também podemos 

nos identificar com a personalidade de outras pessoas, e isto pode levar a uma 

atenção e atitude particulares em relação a partes do nosso corpo. Para interagir 

com a cultura, o adolecente necessita aderir a uma identidade exterior e preciso abrir 

mão de parte da sexualidade e da agressividade infantil. 

Como vimos no capitulo anteriormente O Eu é uma forma de totalidade que 

tenta dar conta da falta originária, uma espécie de representação mental da imagem 

do corpo no processso de construção da identidade. Neste processo a imagem do 

corporal assume o papel de principal veículo da identificação. Pois, por intermédio 

desta identificação o sujeito se constitui e se transforma, (assimilando ou se 

apropriando), em momentos-chave de sua evolução, dos aspectos, atributos ou 

traços dos seres humanos que o cercam. 

Sendo assim, a identidade, para ser reconhecida, precisa do reconhecimento 

do outro, e o corpo, ao invés de ser agente, passa a ser objeto da cultura.  

Para Schilder (1999), “É na imagem do corpo que o tempo se cruza com o 

espaço e que o passado inconsciente ressoa na relação presente”. (SCHILDER, p, 
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35, 1999). Ou seja, a imagem corporal construída pela pessoa represena a síntese 

viva de suas experiências emocionais vividas através das sensações erógenas 

eletivas, arcaicas ou atuais, sendo também a “(...) memória inconsciente de todo o 

vivido relacional”. (SCHILDER, 1999, p. 36). 

O corpo ocupa, assim, um lugar de destaque no processo de diferenciação 

progressiva e hierarquizada da vida social. A “imagem do corpo” se torna uma forma 

de troca com o meio, que a define, E é definida pelo meio social, por intermédio dela 

se produzem novos códigos e se reproduzem antigos códigos de valorização e 

status. 

A “imagem do corpo” (nos planos fisiológico, psicológico ou social) incorpora 

sentidos diferentes e pode ser compreendido com base em leituras distintas, como 

vimos no capitulo anterior (p. 9). Ela não é mera sensação ou imaginação, é a forma 

como se estrutura em nossa mente a relação com o próprio corpo e com o mundo, 

imprimindo, no inconsciente, contribuições anatômicas, fisiológicas, neurológicas, 

psicológicas, sociológicas etc. 

Para Dunker (2007) a adolescência é a transformação que se realiza no 

sujeito quando ele assume uma imagem sem se identificar perfeitamente com ela.   

 

3. CONCLUSÃO 

De uma forma geral a adolescência deixou de ser considerada uma mera 

passagem da infância para a idade adulta, com mudanças de comportamento, 

aparecimento das características sexuais e mudanças físicas, e passou a ser 

entendida como um momento determinante do desenvolvimento do indivíduo, 

marcando a aquisição da imagem corporal e a estruturação da personalidade. 

Podemos destacar que a fase da adolescência torna-se mais difícil quando a 

discussão é sobre a imagem corporal que o adolescente faz do seu próprio corpo. 

As transformações a nível corporal são tão significativas que a sensação que se tem 

é que essas transformações não se dão na mesma velocidade no plano da 

representação mental que o adolescente faz da sua imagem. Existe, principalmente, 

um descompasso entre ambas devido à rapidez com que acontecem estas 

mudanças. 
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Surgem dúvidas com relação à própria aparência, angustias ocasionada pelas 

incômodas oscilações no peso corporal ou a impressão geral de ser desproporcional 

em comparação com os demais. Os resquícios da imagem corporal infantil 

(percebidos pelo púbere e pelos pais) começam a ser substituído pelas novas 

formas e principalmente pelas comparações com outros jovens. 

A auto-estima, neste momento, tem características mais negativas, fruto da 

dificuldade de apreensão dessa imagem corporal em transformação. É um processo 

vivido isoladamente, compartilhado em alguns casos, com a família ou com amigos. 

Todo adolescente tem em sua mente um corpo idealizado, e quanto mais este 

corpo se distanciar do real, maior será a possibilidade de conflito, comprometendo 

sua auto-imagem. 

Á medida que o corpo vai se modificando e adquirindo os contornos definidos 

de adulto, o adolescente vai pouco a pouco moldando a imagem corporal definitiva 

de seu sexo. Como na sua mente há uma espécie de modelo idealizado dessa 

imagem corporal, ocorre um conflito entre a imagem fantasiada desse modelo 

idealizado e a imagem real do seu corpo em mutação. Essa é a origem das 

ansiedades do adolescente com respeito a suas características físicas e a desejada 

capacidade de atrair o sexo oposto.  

A partir destas alterações na representação condensada das experiências 

passadas e presentes, reais ou fantasiadas, o adolescente elabora uma 

representação subjetiva sobre si mesmo e sobre seu corpo. 

Sendo assim, os comportamentos devem ser entendidos, nesse contexto, 

marcados por conflitos internos e oscilações com um certo grau de desorganização 

psíquica, além de sinais de ansiedade e angústia que são reveladores de uma 

fragmentação da imagem corporal e da dificuldade de enxergar-se de uma maneira 

mais realista. 

A imagem corporal como os demais processos psicológicos, é dinâmica, ou 

seja, sofre transformações de forma contínua durante a evolução do individuo. 

Contudo, quero chamar atenção para o fato de ser a adolescência um período com 

maior número de modificações significativas no plano biológico-corporal, onde entra 

em cena conflitos internos de aceitação e de recusa entre o que eu gostaria de ser e 
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o que eu realmente sou, entre o que eu gostaria de fazer e o que eu realmente sou 

capaz de fazer.  

A insatisfação, a insegurança, e ansiedade em relação a aparência corpórea, 

se fazem compreensível e nos revelam que há um estado de fragilidade egóica e a 

existência de mecanismos de defesa, bem como formas diferentes de lidar com a 

sexualidade nesta fase. Junto a isso, há a solidão e a dificuldade de compartilhar 

essas experiências com os outros. 

Antes de finalizar, gostaria de conduzir o leitor refletir sobre as conseqüências 

possíveis de uma derrapagem nas falhas constitucionais de uma imagem corporal. 

No plano social, temos os atos infratores dos delinqüentes, a busca pelo consumo 

de drogas lícitas e ilícitas, as diferentes agressões corporais, e ainda as 

psicopatologias como a anorexia, bulimia, obesidade entre outras, etc. Estes são 

alguns tipos de comportamentos que nos fazem refletir sobre a repercussão e a 

importância da imagem corporal para o adolescente. 

Nesse sentido, considera-se necessária à avaliação da imagem corporal 

enquanto um recurso para a compreensão de aspectos psicológicos relativos aos 

diversos sentimentos de inadequação presentes na constituição da identidade do 

adolescente. 

 Entender esse complexo universo dos adolescentes ajudará a perceber que 

a adolescência é acima de tudo uma grande oportunidade para o próprio 

adolescente que vive a fase de construção da autonomia, da identidade e da 

aprendizagem as quais abrem múltiplas perspectivas e descobertas.  

A adolescência é também uma importante oportunidade para a família do 

adolescente. Enquanto na infância, os pais protegem, organizam, e determinam a 

rotina e a vida da criança, na adolescência, inicia-se uma relação diferenciada. Se a 

família consegue desenvolver um diálogo progressivo e permitir a participação do 

jovem na vida e nas decisões familiares, o adolescente consolida esse processo e 

traz para o contexto familiar, novas relações, novas linguagens que vão ajudar os 

pais a revisitarem suas próprias opiniões e valores.  

No entanto, é necessário que todos aqueles que acompanham o 

desenvolvimento destes jovens estejam atentos para as características desse 
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período, propiciando o suporte necessário para que o desenvolvimento ocorra com 

menos angustia e sofrimento. 

Destaca-se ainda a necessidade de novos estudos a fim de ampliar e 

promover conhecimentos mais aprofundados sobre o tema, para que os pais e os 

profissionais que lidam com os jovens estejam informados e mais preparados para 

ajudar os adolescentes a ultrapassarem os sentimentos negativos acerca de si 

próprios. 
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