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Um pensamento
A adolescência como um processo de crescimento e de mudança, durante o qual emerge o feminino, na singularidade do tornar-se e na relação
intersubjetiva que se co-constrói na relação com o(s) Outro(s), com uma inscrição na família.

Tornar-se adolescente
Processo que tem lugar durante a passagem da infância para a vida adulta. Gerador de um conjunto de transformações essenciais para a
constituição de novas funções psíquicas, compreendidas à medida da sua construção numa lógica de “aprender com a experiência”.

MODELO CONTINENTE-CONTEÚDO
• Elaboração do desconhecido
• Transformações K→O

MODELO DAS TRANSFORMAÇÕES
• Relação de co-construção
• Elaboração de um co-pensamento
• Encontro de subjectividades

O feminino
Inscrito numa lógica do Ser, gerador de vida e do crescimento.
• Função contentora que abre e fecha o ciclo do Ser
• Alteridade: ciclos que se regeneram
• Expansão Mental: construção da identidade
O agir enquanto comportamento que traduz o sentir do tornar-se
adolescente é revelador da incompletude das transformações psíquicas.

A Família
Como um espaço alargado contentor e transformador, facilitador da
construção de novo(s) objecto(s) e objectivo(s).
• Lugar espelho da relação Eu/Outro
• Campo de encontro e de significação; facilitador da inscrição num
espaço e num tempo
“Mistério Femininos”, José Faria direitos reservados

O agir gera a necessidade de (re)significação na dinâmica intersubjectiva
Tu ÉS a Terra
Tu és a terra em que pouso.
Macia, suave, terna, e dura o quanto baste
a que teus braços como tuas pernas
tenham de amor a força que me abraça.
És também pedra qual a terra às vezes
contra nas arestas me lacero e firo,
mas de musgo coberta refrescando
as próprias chagas de existir contigo.
E sombra de árvores, e flores e frutos,
rendidos a meu gesto e meu sabor.
E uma água cristalina e murmurante
Que me segreda só de amor no mundo.
És a terra em que pouso. Não paisagem,
não Madre Terra nem raptada ninfa
de bosques e montanhas. Terra humana
em que me pouso inteiro para sempre.

da família.

Reflexões Finais
Pensar o tornar-se adolescente nestes modelos favorece uma
compreensão do feminino mais enriquecedora, permitindo uma
aplicabilidade na prática clínica e uma melhor compreensão para as
dinâmicas da família.

Jorge de Sena, Poesia - III
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