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Citaçã o Comentada

Adolescência, gênero e acontecimento de 
corpo: breve comentá rio a uma citaçã o
RODRIGO ALMEIDA

clínica com adolescentes evidencia o momento de conflito entre os ideais, as mudanças corporais 
e seus efeitos, imaginários e simbólicos, na construção do corpo, assim como a queda das 
identificações e a construção de sua própria identidade. Se antes a diferença sexual e o binarismo 

homem/mulher serviam de bússola para o sujeito, as questões de identidade e de gênero vêm, de certa 
maneira, reorganizar o conjunto dos discursos. Recebemos cada vez mais sujeitos que interrogam 
sobre o gênero e suas identificações. 

Fajnwaks (2017) localiza a adolescência como lugar privilegiado das transformações do 
falasser em que é interrogada a própria dimensão do que se inscreve no corpo. 

A adolescência é o terreno privilegiado onde têm lugar essas transformações, onde o 
acontecimento de corpo, por ela mesma constituído, obriga o falasser a se interrogar 
sobre a própria inscrição no corpo, nesse corpo que pode se lhe tornar estrangeiro 
por momentos e com o qual o jovem falasser deverá negociar para poder habitá-lo 
(FAJNWAKS, 2017, p.38).

A ideia do falasser aponta para a relação do sujeito com o corpo e com o gozo; o Outro não é 
mais o lugar das identificações, em seu lugar está o corpo, o corpo próprio, corpo e gozo se conjugam 
na identidade daquele que fala. O ser sexuado do falasser é o que faz enigma, como seres falantes 
frente à impossibilidade de se identificar com o corpo. O falasser vai sempre criar uma gambiarra, 
uma espécie de colagem, montagem diante do gozo, partindo sempre do singular na construção do 
corpo. Podemos dizer que aí está a negociação feita pelo sujeito para habitar o corpo que lhe é 
estrangeiro, conforme nos diz o autor.

Sabemos que identidade não é um termo da psicanálise, mas que dá um certo enquadramento 
a cada um no que se articula com a realidade. Num percurso de análise, podemos dizer que as 
identificações que são fornecidas pelo Outro e fornecem significantes que nomeiam identidade caem 
como as peles da cebola. Sabemos que, ao procurar uma análise atualmente, alguns adolescentes 
localizam algo que faz vacilar a identidade portada pelo falasser, interrogando a sua inscrição em seu 
corpo.



Entre o que há de êxtimo no falasser e a inquietante estranheza, cabe ao analista, pautado 
pela ética da psicanálise, estar atento ao singular ao acolher a forma como o falasser se apresenta, 
interrogando sua dimensão de sintoma na direção do tratamento. A diferença sexual não se inscreve 
no inconsciente, mas é na relação com o inconsciente que o sujeito situa sua vida sexual numa outra 
cena, não se limitando, assim, à questão da anatomia e das normas sociais. 
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