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O despertar da sensualidade sobre o
processo analítico com um jovem
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Resumo

Este trabalho procura discutir questões ligadas à passagem da adolescência para a sensualidade/
sexualidade adulta, tais como: Como lidar com as descobertas da adolescência quando os
conflitos infantis ainda não foram suficientemente integrados? Como viver a sexualidade
quando há muitos conflitos identificatórios? Como construir um vínculo amoroso quando
os conflitos edípicos não foram elaborados? Como construir uma interpretação que permita
desanuviar esses conflitos e formular a transferência amorosa que impede por um lado e por
outro possibilita o estabelecimento de outras relações?
Relata o percurso analítico com um jovem no despertar de sua sensualidade/sexualidade,
ilustrando com algumas vinhetas clínicas o cenário de seu mundo interno neste desabrochar.
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Como se dá na adolescência a passagem para sensualidade/sexualidade adulta?
Como lidar com as descobertas da adolescência quando os conflitos infantis ainda
não foram suficientemente integrados? Como viver a sexualidade quando há muitas
dificuldades identificatórias? Como construir um vínculo amoroso quando os conflitos edípicos não foram elaborados? Como suavizar o caráter pulsional da relação
amorosa quando o paciente erotiza a ligação com sua mãe, vivendo uma dinâmica de
aprisionamento e busca de liberdade? Como construir uma interpretação que permita clarificar esses conflitos e vivê-los na transferência amorosa, atenuando-os?
Estas questões estão presentes no processo analítico de um jovem em seu despertar da sensualidade/sexualidade. Apresento nesse trabalho uma reflexão sobre
elas, contemplando também aspectos da cultura contemporânea. Inicio relatando
um pouco de sua história, com o cenário de seu teatro interno e posteriormente algumas vinhetas clínicas que ilustram este desabrochar.
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