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            Qualquer  semelhança  na  escolha  deste  título  não  é  mera  coincidência.“Garota 
interrompida” é o título de um filme que apresenta a história de algumas jovens que enfrentam 
dificuldades diante do momento de travessia ao qual todos somos submetidos, que é a passagem do 
mundo infantil ao adulto. Tomei-o por empréstimo por considerá-lo bastante sugestivo para tratar o 
que pretendo abordar neste trabalho: a questão da adolescência e suas articulações com o que pode 
se apresentar como fenômeno num caso de  “clínica de borda”.

            Muito se discute hoje sobre a adolescência como um efeito da pós-modernidade, resultado 
da insuficiência de dispositivos sociais presentes em outros tempos e que definiam a passagem do 
púbere ao mundo adulto. Pode-se dizer que a adolescência nos dias atuais trata-se de um apelo aos 
ritos iniciáticos, tão comuns em outros tempos e em outras culturas, claramente descritos por Silvia 
Tubert, em seu livro “A morte e o imaginário na adolescência” [1]como aqueles que garantiam o 
acesso à ordem simbólica, ao universo social e cultural. A maioria dos ritos inclui algum simulacro 
de morte e ressureição no transcurso do qual se imprime uma marca,  geralmente no corpo.  Os 
iniciados morrem para a infância, as mães choram por eles como se chora pelos mortos, e aos 
iniciados se oferece o acesso ao aprendizado dos adultos e à virilidade.

A adolescência, portanto, refere-se à passagem de uma situação a outra e implica um afastamento, 
uma separação, cujo modelo inicial é o nascimento, e uma saída cujo significante é a morte: morte 
do mundo infantil, do corpo infantil e dos pais da infância. Assim, longe de considerá-la apenas 
como uma “fase evolutiva” como pretendem alguns educadores ou até mesmos profissionais do 
campo psi, a psicanálise toma a adolescência como um momento-chave onde se dá uma operação 
psíquica determinante e estruturante de reedição da novela borromeana.

Por não contarmos em nossa cultura atual com ritos específicos para demarcar tal passagem, 
a adolescência de cada um se faz então, segundo uma maneira própria, segundo um rito individual 
que é necessariamente determinado pelo “mito individual”  e  balizado pelo discurso da cultura. 
“Mito individual”  enquanto aquele  apontado por Lacan,  efeito  da combinação dos significantes 
fundadores  da  subjetividade  dos  sujeitos  neuróticos,  que  revela  como  a  subjetividade  está 
estruturada  ao  modo do nó borromeano (RSI),  e  fatalmente  “o que  separa o destino daqueles  
podem adolescer do destino dos que diferentemente, adoecem”, como aponta  Xavier (1997).[2]

A partir das modificações imperativas que a puberdade produz no seu corpo, o adolescente 
terá que atravessar um momento crítico, que para Melman (1997) trata-se de “um momento em que 
o sujeito não encontra o lugar de seu gozo”.[3] Diante do real do sexo, o adolescente vive a crise de 
um mau encontro, que o coloca definitivamente frente à impossibilidade da relação sexual. Para ele 
não há mais o que esperar, e a castração já não pode mais ser velada.

Para a criança, há uma espécie de promessa que sustenta o período de latência, ou seja, ela 
renuncia à atividade sexual e aceita sua condição esperando alcançar no futuro o gozo prometido 
(“mais tarde você poderá”, “quando você crescer...”), até que chegada a adolescência, a promessa 
do Édipo se mostra enganadora, pois descobre que não basta ter o instrumento genital para exercê-
lo, mas que o acesso à sexualidade se faz de maneira muito mais complexa.

Segundo Freud (1905)[4], este é o momento do 2o.  despertar  sexual,  no qual “a pulsão 



sexual, que até agora era essencialmente auto-erótica, vai descobrir o objeto sexual....aparece uma 
novo objetivo sexual e todas as pulsões parciais se combinam para atingi-lo, ao passo que as zonas  
erógenas ficam subordinadas ao primado da zona genital”.  A genitalidade passa a ocupar uma 
posição dominante, garantindo a conclusão do processo de identificação sexual iniciado na fase 
edípica.  Estar  do lado homem ou do lado mulher  é  o  que na melhor  das  hipóteses  define sua 
inscrição no campo das neuroses. Mas, esta virada pulsional só será possível na medida em que o 
narcisismo,  como  condição  estruturante,  ofereça  os  instrumentos  e  as  condições  para  os 
investimentos objetais necessários.

Para Rassial (1999)[5] a adolescência só se faz possível depois do “estadio do espelho”, 
pois sob o olhar do outro, o sujeito terá que se reapropiar de sua imagem, agora transformada. É sob 
o olhar do outro, ao mesmo tempo semelhante, objeto e pertencente ao Outro sexo, que o corpo do 
adolescente  muda de estatuto e  de valor.  É o outro que poderá reconhece-lo como desejável  e 
desejante, ao preço do sintoma sexual.

Lacan  utiliza-se  do  estadio  do  espelho  para  descrever  como  se  dá  a  organização  narcísica  da 
criança. Através de uma relação especular e alienada com o outro, a criança se identifica à imagem 
que o outro tem dela. É o outro quem lhe empresta uma visão unificada e valorizada de si, enquanto 
completa.  Uma  imagem  que  sabemos  ser  ilusória  e  enganadora,  mas  necessária  para  que 
posteriormente se faça seu luto. Lacan isolou o momento de júbilo em que a criança, posta diante do 
espelho, aí se reconhece e é reconhecida pela mãe - constituição de um eu imaginário- ao preço de 
uma alienação, pois a imagem com a qual a criança se identifica é  a condensação do próprio desejo 
materno. A criança se deixa então tomar pela imagem unificada e idealizada que recebe do outro, 
superando assim a experiência do corpo despedaçado, mas terá que atravessá-la, para que se dê a 
passagem do narcisismo primário para o narcisismo secundário, de um Eu ideal a um Ideal do Eu, 
num passe que não é de mágica, mas que suporta a dor de reconhecer não ser o objeto capaz de 
obturar a falta no Outro. Tempo necessário para que o eu se organize separado do outro, enquanto 
corpo delimitado pela pele e destacado do corpo do Outro materno; tempo necessário para que o 
imaginário e o simbólico se organizem em torno do real da falta, da castração.

Abandonar  a  imagem infantil  e  descolar-se  definitivamente  do  lugar  de  objeto  imaginário  que 
representa para o Outro, eis a grande tarefa da adolescência, que só poderá ser executada a contento 
se as ferramentas do simbólico e do imaginário estiverem em bom estado de funcionamento (ou 
amarração).  Dificuldades  na  organização  narcísica  e  na  organização  pulsional,  encontram  na 
adolescência  um momento  privilegiado  de  revelação.  Se  para  qualquer  adolescente  já  é  difícil 
simbolizar as mudanças no real  do corpo,  para aqueles cuja  imagem permanece incompleta ou 
defeituosa, a vivência de uma dor narcísica insuportável pode provocar o florescimento de quadros 
graves de angústia, acting-outs, e até mesmo surtos psicóticos ou suicídios.

Ao longo de vários anos venho participando de eventos da BFC que versam sobre a “clínica de  
borda”  como apresentações  fenomênicas  na  clínica  que  muito  diferem dos  sintomas  até  então 
assíduos  freqüentadores  dos  consultórios  psicanalíticos.  Trabalhos  realizados  pelos  psicanalistas 
Ângela Valore, Luiz Renato e pelo saudoso Norberto Irusta, insistentemente apontam para novas 
vicissitudes da clínica, e sustentam a hipótese de falhas na constituição do sujeito que vão fazer 
diferença justamente na passagem da adolescência.

É a partir da análise de uma adolescente que pretendo reunir aqui alguns elementos clínicos que 
coincidem com as idéias que vem sendo discutidas nesta instituição, e que justificam a escolha do 
título do trabalho: “garota interrompida”. 

Para que um sujeito se constitua enquanto sujeito do desejo, é imprescindível que deixe de ser 
objeto. Mas, para deixar de ser objeto, é também essencial que um dia tenha ocupado este lugar. 
Sabemos que é a demanda materna que oferece um lugar a ser ocupado pela criança como objeto de 
seu desejo, através da equação falo=bebê, de modo que com seus cuidados maternos passa a banhar 
o  corpo  infantil  de  linguagem,  inscrevendo-o  simbolicamente.  Nos  primeiros  tempos  a  mãe 
responde quase automaticamente àquilo que supõe ser do campo das necessidades da criança, mas 



muito cedo se cava uma defasagem entre, por um lado, a dialética da demanda e do amor e, por 
outro  lado,  a  da  necessidade  e  da  satisfação.  É  o  que  permitirá  o  estabelecimento  do  circuito 
pulsional, e o ingresso da criança no campo do desejo, que segundo Lacan, se inscreve sempre entre 
a demanda e a necessidade. Se, por um lado a criança se oferece como objeto para tapar a falta do 
Outro, por outro lado, o movimento pulsional da mãe deve apenas contornar o objeto, e deixá-lo 
cair, o que abre a possibilidade de separação e de corte necessários à emergência do sujeito.

Para  demonstrar  como  se  dá  a  constituição  do  sujeito,  Lacan  (1964)[6] utilizou-se  do  vel  da 
alienação, que comporta 2 operações essenciais: alienação e separação. Ao se submeter ao universo 
semântico do Outro, pois é ali que vai encontrar um sentido, a criança se coloca em posição de 
alienação, de afânise (ou desaparecimento), comparecendo apenas como objeto-coisa. É preciso 
uma segunda operação-   separação  - na qual o objeto cai, para instalar-se o representante pulsional 
no inconsciente da criança, e assim retornar enquanto sujeito. A separação é ao mesmo tempo o que 
produz a perda, perda do objeto a, e também o que produz o sujeito. Portanto, o intervalo necessário 
entre as demandas maternas é o tempo suficiente para que o objeto caia, a representação se inscreva, 
e o corpo se perca enquanto carne, inscrevendo-se no simbólico. 

Perde-se o corpo em troca da palavra, e quando todo o corpo estiver perdido na linguagem, no 
simbólico,  a  organização  narcísica  e  o  circuito  pulsional  estarão  funcionando  ao  modo  do 
significante fálico, alicerce de uma constituição neurótica bem como de seus sintomas. Na ida da 
alienação e na volta da separação, o que fica é uma marca - representação de coisa para Freud, traço 
unário para Lacan que um-a-um constituirão a cadeia significante.

Mas, o que dizer de casos em que um pedaço de corpo, de carne, como nos diz Ângela Valore, 
permanece apenso ao Outro,  fora do campo das representações, fora da circulação significante? 
Corpo demasiadamente presente enquanto dor permanente de existir. Angústia constante, sobre a 
qual nada se associa. Dentro e fora se confundem, dando lugar a crises de angústia cada vez mais 
intensas  e  freqüentes.  Assim,  apareceu  em  meu  consultório  aquela  que  ora  denomino  garota 
interrompida,  pois  foi  por  esta  via  que  pude  escutá-la  ao  longo  de  quase  3  anos  de  processo 
analítico.

Desde o início do tratamento colocava-se como alguém que ”nasceu para nada”, e com uma certa 
inadequação em sua auto-imagem. Sentia-se diferente  das  outras  garotas,  como se portasse um 
defeito em sua imagem corporal,  a qual nunca conseguiu apontar ou dizer com as palavras. As 
lembranças sobre os medos infantis se fizeram presentes, dizendo que era muito apegada aos pais, e 
que sentia medo de ser abandonada quando criança,  o que a fazia chorar e cometer escândalos 
quando era deixada na escola. Contava que nos momentos em que seus pais se preparavam para sair 
de casa e que ela ficaria sob os cuidados de outra pessoa, era necessário que eles a trancassem no 
quarto para que ela não os impedisse de sair. Também trouxe lembranças sobre medos noturnos, que 
a faziam buscar a cama dos pais durante as noites.

Garota Interrompida foi a única filha até por volta dos 4 anos de idade, quando nasceu seu único 
irmão. Sempre fora uma garota dedicada aos estudos, e com dificuldades de cunho social, tendo 
poucos  amigos  e  certo  embaraço  para  se  relacionar  com os  rapazes.  Filha  de  uma professora 
Universitária, com título de doutora, a quem atribui auto-confiança, firmeza nas opiniões, aquela 
que “tudo sabe”. Por outro lado, o pai é um professor de escola pública no Ensino Médio, cuja 
figura desvalida e impotentizada é sempre apontada pela sua mãe. Vê o casal parental com uma 
vida infeliz, onde não há amor nem desejo, e que esperam o dia em que os filhos se formem e saiam 
de casa para que “possam se separar”.

Ela própria é estudante, foi aprovada no primeiro vestibular como a 1a.  classificada num curso 
bastante concorrido, fato que a princípio se revelava como uma escolha alienada no desejo dos pais, 
mas que através da análise, pode se apropriar como sendo a profissão que pretende seguir. 

Não foi mera coincidência que Garota Interrompida tenha procurado ajuda justamente no momento 
de sua iniciação sexual, aos 18 anos de idade, com seu primeiro namorado. Exercer a sexualidade 



genital  só é possível para quem pode perder a  imagem do corpo infantil  e se defrontar  com o 
impossível da relação sexual. A virada pulsional na adolescência só é possível para quem atravessou 
o espelho, as relações imaginárias alienantes e ameaçadoras, sendo capaz de reconhecer a castração, 
sustentada por um pai que pudesse salvá-la da devoração e do aprisionamento da demanda materna. 
Esta não é a condição de Garota Interrompida, que tem um pai tão desvalorizado aos olhos de sua 
mãe. Ao menos, a análise pode interrogá-la quanto ao que seu pai representa para ela, podendo até 
perceber nele algumas qualidades, apesar de suas falhas.

O “medo de se perder” ou de perder a consciência de quem é, somados ao medo de não saber 
“voltar  para casa”,  determinavam que só saísse de casa com nome e endereço no bolso.  Triste 
destino para alguém que só se reconhece na imagem especular ainda presa ao Outro, cuja vivência 
de  desaparecimento  surgia  a  cada  vez  que  o  olhar  ou a  voz  do  outro  não  lhe  confirmava sua 
existência. Temendo não saber mais quem é, telefonava da rua para casa ou para o trabalho da mãe, 
pois ao falar com ela tinha certeza de quem era.

Com o  namorado,  repetia  a  mesma experiência  alienante  e  especular,  envolvendo  ameaças  de 
suicídio e consecutivos acting-outs que incluíam agressões físicas e brigas no meio da rua, cada vez 
que ameaças de separação aconteciam na relação.

As crises de angústia mais intensas apareceram associadas a idéias de morte dirigidas aos seus pais, 
irmão e namorado. Ao se deparar com sentimentos de ódio tão violentos e pensamentos tão cruéis, 
Garota Interrompida pedia aos pais para que a amarrassem, a internassem, e a impedissem de que 
ferisse  ou  matasse  alguém.  Sentia-se  uma criminosa,  e  acreditava  que  “ficando  solta”  poderia 
cometer crimes horríveis.

“Perder-se”, “ficar solta”, são os medos dela. Mas, não é o fato de a pulsão contornar o objeto e 
deixa-lo cair que abre a possibilidade de separação? Manter-se como objeto da demanda é manter o 
próprio corpo como um bem para o outro, e o que comparece é a ameaça de devoração. Relação 
mortífera na qual para que um possa existir, o outro terá que desaparecer. Ter a certeza de que não é 
nada em seu corpo o que o Outro deseja, de que não é o objeto capaz de satisfazer o Outro, exige 
que minimamente a separação tenha sido operada pela metáfora paterna, produzindo o enigma “O 
que queres de mim?”

Longos meses de sofrimento, sessão-pós-sessão foram necessárias para que a angústia cedesse e 
desse  lugar  a  um controle  obsessivo  sobre  seu  dia-a-dia.  Rituais,  organizações  rígidas  em sua 
jornada diária, controle consciente sobre suas idéias. Passou a conviver lado-a-lado com o inimigo: 
ela própria. Considerando que não há lugar em que se sinta segura ou salva, então não há mais o 
que temer,  nem o que perder...Pode então questionar  suas escolhas,  inclusive a própria  análise, 
produzindo seus próprios enigmas e buscando suas próprias respostas, não mais alienadas no outro.

Conforme afirma Lacan (Seminário X): “O que o sujeito tem que se libertar é do efeito afanísico do  
significante binário e, se olharmos de perto, veremos que, efetivamente não é de outra coisa que se  
trata na função da liberdade.”
Sabemos que o que não pode vir pela via da palavra faz sintoma, que é da ordem do recalcado, ou é 
mostrado, quando está ausente a representação à qual a palavra se articularia. Mostração naquilo 
que Lacan identificou como a zona de relação do “acting-out”, situada no campo da impossibilidade 
do recurso do fantasma. Falhas na constituição do fantasma, da identificação narcísica, da imagem 
ideal i(a), que Norberto Irusta[7] denominou “ buracos negros no espelho”. Pontos cegos por onde 
o eu se escoa, carente das ferramentas do simbólico e do imaginário para responder à demanda do 
Outro mediado pela Lei,  pelo significante Nome-do-Pai.  Capturado na posição de objeto-coisa, 
como um bem que é cuidado, mas que não pode ser perdido, mantém seu corpo aprisionado neste 
ponto,  onde  a  angústia  não  tem  outro  recurso,  senão  aflorar  no  real.  O  acting-out  é  a  pura 
emergência da angústia que demanda interpretação. É uma forma de dizer, não com palavras, não 
com o sintoma, mas com a atuação ou mostração.

E o que diferencia este caso de outros tantos neuróticos que recebemos em nossos consultórios? Ao 



considerá-lo como um caso de “Clínica de borda”, sem dúvida, refiro-me a uma estrutura neurótica, 
mas numa montagem onde a angústia comparece como seu ingrediente especial. 

Ao apresentar o nó borromeu, Lacan articula as dimensões do Real, Simbólico e Imaginário com 
diferentes  formas  de  gozo.  O  gozo  fálico  articulado  ao  Sintoma  (entre  S  e  R),  o  do  Sentido 
articulado à Inibição (entre I e S) e o gozo do Outro (entre I e R) onde Lacan situa a Angústia. 
Angústia onde a palavra está ausente e, para aquém do significante, o corpo- pura carne transborda 
em presença. O que não pode vir pela via da palavra ou do sintoma, que é da ordem do recalcado, 
mostra-se como fenômeno, pois falta a representação à qual a palavra se articularia. Mostração 
naquilo  que  Lacan  identificou  como  “zona  de  relação  do  acting-out”,  situada  no  campo  da 
impossibilidade do recurso ao fantasma.

 Não se pode deixar de considerar as dificuldades na transferência que os casos de “Clínica de 
borda”  apresentam.  Há  instalação  do  Sujeito-Suposto-Saber,  mas  especificamente  no  que  diz 
respeito ao fenômeno, não podem alienar um saber no analista, posto que não se trata aqui de um 
saber insabido. Por outro lado,como nos alerta Ângela Valore[8] “um sujeito que se encontra preso  
de uma montagem na qual ele abdica sua demanda em favor de um outro, facilmente provoca nos  
outros a demanda à qual renunciou”. Sério risco para o desejo do analista, que nestes casos pode 
vacilar quando o interesse pelo caso e a torcida pela cura do paciente podem trilhar o fracasso do 
tratamento.

Garota  Interrompida decidiu-se  a  interromper  o  tratamento  num  momento  de  vacilação  da 
transferência. Pela primeira vez foi capaz de expressar o que sentia, de manifestar hostilidade contra 
a analista, de questionar seu saber e de poder dizer: “quero me virar.” Ao que interroguei: “Para que 
lado? “ E ela prontamente respondeu : “para fora!”. 
Virar-se para fora não é justamente a posição necessária para o atravessamento da imagem narcísica 
na adolescência?  Desta forma, foi capaz de enunciar uma escolha e de ser responsável por ela, sem 
ter que se alienar no desejo do outro. “Quero me arriscar e, se descobrir que errei, quem sabe 
posso  até  voltar...”  Diante  de  tais  palavras  só  me  restou,  enquanto  analista,  converter-me  no 
destinário da pergunta: “Podes perder-me?” Comparecendo com meu ato: Posso! 

De garota interrompida à garota que interrompe, fazendo circular o que antes estivera interrompido, 
num passe que, enquanto saída, representa uma entrada: entrada na adolescência, ainda que tardia! 
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