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PREFÁCIO 
 
A palavra, um tipo de comunicação tão exclusivamente 

humano, um instrumento poderoso e fundamental ao trabalho 
da clínica psicanalítica, e à divulgação das produções desta, 
das suas teorias e técnicas, é dela que me aproprio no 
momento. Um momento honroso e singular, pois trata-se de 
apresentar a “face”, deste que é o primeiro E-book, de uma série 
de quatro, produzido pela Sociedade Psicanalítica do Recife 
(SPRPE). E, em parceria com uma das instituições universitárias, 
constante entre os expoentes da comunidade científica do 
Estado, a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 
Além disso, patrocinada pelo Ministério da Educação e Cultura 
do Brasil.  

Há cem anos, o criador da Psicanálise, Sigmund Freud, 
escreveu o “Estranho”, uma escrita profunda, onde o conjunto 
das palavras nos descreve e ensina sobre o “assombroso” na 
existência do indivíduo. As palavras e a referência ao “Estranho” 
servem-me agora para dizer-lhes que, em detrimento do 
“inominável” que ora se vive, na vida acadêmica e para além 
dela, este E-book, é prova insofismável do avanço, da produção 
científica, uma publicação coletiva e inclusiva.  

Convido-os, pois, a “Refletir a Psicanálise” através do 
conjunto de textos que aqui se apresentam, onde as palavras, 
numa escrita psicanalítica, falam de representações, símbolos, 
sintomas, revisitam a clínica e a sua compreensão, refletindo 
acerca da vida psíquica, de uma forma ampla, no adoecer, nas 
tendências à morte e à vida. 

Dra. Maria Arleide da Silva  
Psicanalista, Membro Titular e Didata da SPRPE  

Diretora do Instituto de Psicanálise da SPRPE  
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APRESENTAÇÃO 
 
Esta, para nós da SPRPE, é uma nova experiência e um 

desafio. Editar um livro no formato e-book sobre temas de 
Psicanálise, em parceria com a Universidade Federal Rural de 
Pernambuco-UFRPE. A novidade é o uso de uma ferramenta 
eletrônica para difusão de ideias psicanalíticas e o desafio 
consiste na esperança de que novos autores possam aqui 
expressar seus pensamentos e de que os leitores comecem a se 
interessar por esta modalidade de publicação.  

Esperamos que essa experiência obtenha o máximo de 
sucesso. Teremos na composição do e-book, os seguintes 
capítulos: 

“Convite”. Neste capítulo 1, Ivanize Ribeiro Eulálio Cabral, 
visa historiar a origem de estruturação da Sociedade 
Psicanalítica do Recife-SPRPE e convidar todos os leitores para 
conhece-la, seja através da leitura desse livro ou participando 
das nossas diversas atividades. 

“O Páthos da Paixão e o Sofrimento da Melancolia”. No 
capítulo 2, Ana Cláudia Zuanella nos apresenta aspectos da 
psicodinâmica do apaixonamento em associação e 
comparação com o estado melancólico, buscando 
similaridades ou divergências que fomentem uma discussão 
sobre o possível sofrimento da paixão e o sofrimento na 
melancolia. 

O capítulo 3, “A bissexualidade e a transição de gênero 
na infância e na adolescência” é de autoria de Sandra 
Trombetta, que aborda a questão da redesignação de gênero, 
questionando até que ponto crianças e adolescentes teriam 
maturidade para realizar esta mudança. 

No capítulo 4, “Perguntas e Respostas sobre o livro 
Diálogos sobre a Clínica Psicanalítica”, Carolina Cavalcanti 
Henriques faz uma articulação com a autora, Marion Minerbo, 
em busca de reforçar questões respondidas por ela numa 



 
 

conversa com um jovem colega, a respeito de problemas 
relevantes da teoria e clínica psicanalíticas. 

“Corpo em Prova(ação)”. Capítulo 5, é resultado de uma 
pesquisa de mestrado, Renata Guaraná de Sousa Lorena e 
Edilene Freire de Queiroz, investigam a prática de 
comportamento autolesivo em adolescentes, mais 
especificamente, os cortes. Estes adolescentes, segundo as 
autoras, vivenciam uma angústia inominável que elas 
denominam de “dor psíquica”, e por isto, há uma recorrência a 
práticas agressivas voltadas para eles mesmos. 

Terezinha Petrucia da Nóbrega, contribuiu com o 
capítulo 6 “Merleau-Ponty Leitor de Freud: do corpo próprio à 
ontologia da carne”. A autora apresenta uma leitura temática 
da obra de Merleau-Ponty enfatizando seu interesse pela 
Psicanálise, o que permitiu ao filósofo o aprofundamento das 
teses da fenomenologia da percepção. 

“O caso Dora: Uma Análise dos Afetos e 
Representações”. Neste capítulo 7, os autores Geraldo Jorge 
Barbosa de Moura & Roberta Miriam Barbosa de Moura tecem 
comentários sobre o caso Dora, assinalando as teorias e técnicas 
que permeiam o trabalho de Freud, notadamente a teoria do 
complexo de Édipo, dissolução do complexo de Édipo, a 
bissexualidade humana e inicia a elaborar o arcabouço teórico 
da transferência. 

Neste capítulo 8, “Histeria e o Mecanismo de Conversão”, 
Renata Costa Moreira Baptista fala de como Freud desenvolveu 
suas ideias sobre a Histeria, desde Charcot, Breuer e Fliess, 
demonstrando como os sintomas das histéricas se formam e o 
sentido que eles adquirem. 

No capítulo 9, Sílvia Farrapeira Cabral, com o capítulo 
“Um olhar sobre a teoria da libido e o narcisismo”, discorre sobre 
as noções de libido do ego e a libido objetal, lembrando a 
noção freudiana de narcisismo e suas relações com diferentes 
patologias mentais. 
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Capítulo 10, “Sintoma em Freud e na Psiquiatria médica 
atual: compartilhamento para um mais amplo “cuidar” do 
sofrimento humano e uma maior inserção social” é o artigo de 
Kalina G. O. Alpes. A autora discorre sobre o conceito de 
sintoma em Freud e em seguida detém-se no conceito de 
sintoma dado na perspectiva da psiquiatria médica atual. 
Aborda uma perspectiva conciliatória entre os pressupostos 
teóricos da psicanálise freudiana e da psiquiatria médica, 
avistando uma alternativa, não apenas possível, mas também 
necessária para a obtenção de uma forma mais ampla e 
duradoura no cuidar o sofrimento psíquico do indivíduo. 

No capítulo 11, “A importância da transferência no 
tratamento psicanalítico”, Bianca Rizzo Barbosa Lima Marques 
comenta o tema da transferência, abordando-o desde a sua 
descoberta com o caso Dora e enfatizando que este fenômeno 
clínico é não só o mais poderoso meio de resistência, mas é 
também um instrumento útil para o sucesso da terapia analítica. 
A autora também fala e enfatiza o conceito de transferência 
segundo vários autores importantes. 

“A Solidão no Percurso de Morte e Vida”. Neste capítulo 
12, Patrícia R. Vasconcelos busca articular as teorias 
psicanalíticas acerca do luto e melancolia e a teoria kleiniana 
do desenvolvimento infantil a partir da análise do texto de Valter 
Hugo-Mãe. 

Joana P. S. Bandeira de Melo contribui com o capítulo 13 
“Sobre o Narcisismo Primário: compreensão de Freud a Lacan. A 
autora apresenta o conceito de Narcisismo Primário como foi 
proposto por Freud em 1914 e discute a sua relação com o que 
a psicanálise lacaniana entende sobre o funcionamento 
psíquico do autismo e a sua constituição. 

No capítulo 14, “Reflexões sobre a Repressão e os 
Símbolos”. O autor, Tiago Durães Araújo, nos apresenta a tese de 
que a falha na repressão aparece como insuficiência do uso da 
representação simbólica, pelo ego, nos quadros 



 
 

psicopatológicos. Ele pontua algumas semelhanças e 
diferenças entre Freud e os kleinianos, no modo de conceber a 
repressão e o símbolo, além de adotar uma noção ampliada de 
símbolo. 

Neste capítulo 15 “De Freud a Foucault: A 
homossexualidade e sua construção histórica em homens gays 
e velhos”, de autoria de Jeanne Beatriz de Brito Gouveia, trata 
da problemática de homens idosos que são gays. Através de sua 
pesquisa de Mestrado constrói esse trabalho com o intuito de 
empreender recursos capazes de efetivar melhorias no 
atendimento clínico. 

Certamente os autores esperam ter contribuído para 
uma discussão fértil a respeito dos diversos temas psicanalíticos 
propostos. Boa leitura. 

 
José Fernando de Santana Barros 

Psicanalista, Membro Titular e Didata da SPRPE  
Diretor Científico da SPRPE. 
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CONVITE 
 

Ivanise Ribeiro Eulálio Cabral1 

1Psicanalista, Membro Efetivo da Sociedade Psicanalítica do Recife/SPRPE. 
 

 

Escrever. Registrar. Pensar. Sentir.  

Caminhos que percorro agora, no momento que me 

debruço sobre este papel para responder ao convite. Um convite 

para escrever. Em meio a outros escritos para os livros da 

SPRPE. Interrogo-me:  o que dizer? 

São tantas áreas a serem exploradas...  tantas as 

realidades encobertas... que me disponho a desbravar uma 

trilha... Passo por Recife, Madalena... Rua Belarmino Carneiro, 

249 e encontro meu destino. 
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Penetro no jardim e lá está o nosso espaço verdejante há 

anos, nosso local de encontro com a natureza a nos saldar com a 

vitalidade de sua beleza simples, que acompanha o crescimento 

da nossa instituição. Inicialmente Núcleo, depois Grupo de 

Estudos, Sociedade Provisória e finalmente Sociedade 

Permanente. 

Nascida de gestores distantes: A Sociedade Brasileira de 

Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ) e a Sociedade Psicanalítica 

do Rio de Janeiro (SPRJ) em 1977, este não foi um parto fácil.  

Precisou ser tutelada por uma equipe: o Sub-Comitê Didático 

para o Núcleo de Recife. Como todo crescimento, mesmo 

institucional, os períodos criativos e destrutivos estiveram 

presentes. O luto ligado à distância geográfica esteve sempre 

presente e penso que ainda não acabou. Mas foi vivido. E a 

companhia daqueles que ousaram sonhar com este projeto 

institucional com a dedicação de fins de semana durante anos e 

anos potencializou a vitalidade dos que se tornavam personagens 

deste sonho. E como as plantas do jardim, a natureza agora 

humana se duplicou dentro daquela casa de tijolos. 

Terminada a tarefa de formar psicanalistas nas duas 
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psicanalíticas agora fora do país definiram: o sonho das 
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Sociedades Psicanalíticas Brasileiras se tornou realidade. Os 

sonhos pertenciam aos moradores de Recife. Este frutificou. 

Vieram do Nordeste outros moradores, de Natal, de João Pessoa, 

de Maceió, de Aracajú, de Fortaleza. A capacidade de sonhar se 

agregou à capacidade de realizar. E a SPRPE se maternalizou, 

criou Núcleos e tornou-se Sociedade patrocinadora. 

Acompanhou estes novos frutos institucionais que seguiram e 

seguem se desenvolvendo.  E, em julho deste ano, surge de um 

desses núcleos   uma nova Sociedade Permanente, a Sociedade 

Psicanalítica de Fortaleza (SPFOR). 

A realização do projeto inicial amplia o espaço aos que 

vivem o sonho como a realidade humana. Àqueles que viajam 

além da luz para buscar clareza na escuridão. Que conseguem ir 

em busca de suportar a condição de cegueira para ampliar o 

conhecimento. Vão além do que lhes cerca, do que lhes pertence 

em direção ao que não é visto, do que pode não ser visto no outro, 

em busca da própria natureza – a Natureza Humana. 

Neste convite nossa gratidão à Freud, como pioneiro, 

pesquisador e sonhador, não pode ficar ausente. Sonhador ao dar 

ao sonho a importância do EXISTIR. Ao nos comunicar que sem 

sonho a vida não existe.  
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Voltando àquela casa no meio dos jardins verdejantes, 

posso dizer que seus ocupantes (que chamo de sonhadores) são 

também apaixonados. Eles são portadores de experiências 

humanas profundas que se deram conta, em algum momento de 

suas vidas, que o legado de Freud não era apenas uma tragédia ou 

um romance, era uma realidade humana, abrangente, 

desconhecida e perturbadora, que poderia ser revelada ou 

melhor conhecida. Como consequência do desconhecimento 

estaria a dificuldade de se alcançar felicidade. 

Na trajetória percorrida durante anos, a instituição 

acompanhou o aprofundamento do conhecimento psicanalítico 

ampliando abordagens que surgiram dos seguidores de Freud, 

principalmente a expansão do funcionamento mental nos 

períodos mais precoces do ser humano: a infância (depois as 

características específicas da adolescência). Este campo de 

trabalho atualmente se expandiu até os primeiros meses de vida, 

se organizando em um Departamento de Psicanálise da Criança e 

do Adolescente.   

Os trabalhos de Melanie Klein foram fundamentais para a 

implantação deste espaço dentro da instituição. Não podemos 

deixar de salientar, dentre as criações tão ricas abordadas, o 

olhar de Winnicott e suas ideias sobre o desenvolvimento infantil.  
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Hoje, a casa cuja entrada está nas primeiras páginas deste 

relato não tem apenas o endereço da localização inicial.   

Nossa instituição foi criada dentro da Federação 

Brasileira de psicanálise (FEBRAPSI) naquela época chamada 

Associação Brasileira de psicanálise (ABP). Por esta razão, ao se 

tornar Sociedade permanente (1995), ingressou na Federação 

Psicanalítica da América latina (FEPAL) e tornou-se Sociedade 

pertencente à International  Psychoanalytical Associacion (IPA), 

associação criada por Freud. 

Freud, que ao criar a Psicanálise, a qualificou como:  

a) Uma Teoria 

b) Um Método 

c) Uma Terapia 

O psiquismo no seu olhar específico tornou-se um campo 

de realidades não conscientes, com composição própria dentro 

dos funcionamentos racionais, para atender à vida emocional 

inconsciente. 

E os fenômenos adquiriram, assim, novas conceituações, 

tendo como base a sexualidade (pulsão de vida) e a destrutividade 

(pulsão de morte). Essas contribuições ao conhecimento humano 

são o fundamento da Psicanálise. 
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E neste mundo de realidades inconscientes, os 

componentes da nossa instituição têm se vinculado a todos os 

psicanalistas da FEBRAPSI, FEPAL, e IPA, a quem o sentimento de 

gratidão enriquece e amadurece a individualidade de cada um de 

seus participantes. 

Não podendo deixar de citar, dentre nossos colegas de 

âmbito internacional, grandes pensadores como: André Green 

(França), Joyce McDougall (França), Florence Guignard, Betty 

Joseph (Inglaterra), Victor Guerra (Uruguai) entre outros. 

Em nome do grupo, agradecemos a todos que realizaram 

nosso sonho de sermos esta instituição aqui destacada. 

Neste propósito, nossa atenção se volta para: 

-A vida e morte, como constituintes de todos os seres 

humanos; 

-A criança como permanente em cada um de nós como um 

tempo que se eterniza na história e na cultura,  

Com a comunicação que é legitimada pela racionalidade e 

que só pode se tornar efetiva pela experiência emocional. 

Em função disso, me dou o direito de lembrar do  Saint-

Exupery e explicar que  se passarem por aquela rua e virem 
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aquele muro com o nome Sociedade Psicanalítica do Recife, 

parem um pouco, e saibam que não é a sua estrutura física nem a 

inscrição que  define a instituição, mas a experiência humana, 

possibilitada pela Psicanálise que ela representa.  
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O PÁTHOS DA PAIXÃO E O SOFRIMENTO DA 
MELANCOLIA 

 
Ana Cláudia Zuanella1 

1Mestre em Psicologia Clínica na área de Psicopatologia Fundamental e 
Psicanálise, UNICAP. Psicanalista, membro efetivo e didata da Sociedade 
Psicanalítica do Recife. 

 
RESUMO 

A autora parte da etimologia grega da palavra paixão para discorrer 
sobre seu aspecto páthico, trazendo para a discussão se toda paixão é 
também uma patologia, tendo em vista ambas as palavras dividirem o 
mesmo radical. Para isso apresenta alguns aspectos da psicodinâmica 
do apaixonamento, fazendo uma associação deste com a melancolia, na 
busca de pontos de convergência entre um estado e outro que possam 
fazer pensar sobre a proximidade entre o páthos na paixão e o 
sofrimento na melancolia. Ao final reflete sobre a função da patologia 
imbricada ao discurso, quando este faz do páthos um logos, ou seja, 
quando a linguagem oferece um destino outro ao sofrimento e assim 
cria uma possível saída que não o adoecimento. 
Palavras-chaves: melancolia; paixão; páthos; narcisismo 

 

Que a paixão traz consigo um enorme bem-estar não há 

dúvida, nela está implícito um estado de completude que 

dificilmente passa desapercebido, até porque é tão extremo que 

transborda para o mundo ver. No entanto, também se sabe que o 

apaixonamento, devido à características que lhe são peculiares, 

mexe intensamente com a economia psíquica levando o sujeito a 

um funcionamento próximo ao patológico. A palavra paixão tem 

sua origem no termo páthos, usado pelos gregos clássicos para 
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se referirem também ao sofrimento. Etimologicamente a paixão 

tem o sentido de ser afetado por algo da ordem do excesso e da 

desmedida. Green (1988a, p.220) observa que a loucura e a paixão 

são dois tributários do mesmo rio, cuja fonte é hybris, ou seja, a 

fonte é a desmedida em si.  

Tendo em vista que páthos é igualmente o radical de 

patologia, procuraremos entender o que há de patológico na 

paixão, e mais especificamente, qual sua semelhança com uma 

patologia em especial: a melancolia, que no nosso entender, é um 

dos destinos doentios do apaixonamento. 

Para abordarmos nossa questão, iremos expor algumas 

ideias a respeito da psicodinâmica do apaixonamento que 

permitam compreendê-lo melhor no seu sentido sofrido e 

pathológico, para então, traçaremos um paralelo entre a paixão e 

a melancolia. 

O apaixonado projeta sobre o objeto de sua paixão as 

idealizações narcísicas de sua infância e tem a ilusão de que ele 

contém tudo o que lhe falta, por isso pode preencher seu vazio 

(Vazio este constituinte de nossa existência e impossível de ser 

eliminado). A ilusão da completude narcísica alimenta a paixão.  
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Para Baranger (1994) o apaixonamento implica uma 

participação considerável da libido narcisista que foi depositada 

no objeto como condição de sua gratificação, para isso, o amor do 

objeto em relação ao sujeito se torna imprescindível para o 

narcisismo deste. 

Os apaixonados, contra todas as evidências, sentem-se 

formando uma só pessoa, apagam-se as diferenças e têm a 

sensação de nada faltar, numa captura narcísica inconsciente. 

Não só temos a convicção de que o outro pode sanar a nossa falta, 

como também a de que nós temos aquilo que lhe falta.  

O mito do andrógino que Platão relata na voz de 

Aristófanes ilustra bem o que se passa no imaginário do 

apaixonado: a partir do momento que ele encontra “sua outra 

metade” ele forma um todo indivisível com o objeto, tornando-se 

uma única pessoa, onde as separações e diferenças são 

eliminadas. Evita-se o reconhecimento do hiato entre eu e o outro 

que faz com que se lembre da incompletude e reviva o caminho da 

frustração diante da insuficiência.  

Fazendo uma distinção quanto ao sentimento de amor, 

pode-se dizer que este se relaciona ao objeto e a paixão ao ego, 

como observa Growald (1997), mesmo que ambos inscrevam-se 
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na esfera do prazer. A paixão seria um sentimento quase que 

regido exclusivamente pelo princípio do prazer, numa 

manifestação patológica de intolerância à realidade, ao passo que 

no amor, ao admitir o objeto, se faria presente o princípio da 

realidade. 

Na paixão está envolvida uma escolha do tipo narcísico 

intermediada pelo Ego Ideal, ao passo que no amor a escolha é 

majoritariamente anaclítica, veiculada pelo Ideal do Ego, com o 

reconhecimento da alteridade e um objetivo mais factível de 

realização. O amor é a vontade de cuidar e de preservar o objeto 

amado, “amar diz respeito a auto sobrevivência através da 

alteridade” (BAUMAN, 2004, p.24).  

“O objeto nasce do ódio” revela Freud (1915/1974), esse 

ódio remete ao reconhecimento do sujeito de que ele não é 

autossuficiente e, portanto, precisa de outros que satisfaçam 

suas necessidades, e, mais ainda, realizem seus desejos. Amar é 

reconhecer a falta, a paixão envolve negá-la. 

É difícil manter a negação indefinidamente, também o é 

manter a paixão, “na paixão amorosa, nunca se chega ao lugar 

sonhado e, quando se pensa que se chega, a experiência termina.” 

(ROCHA, 2008, p.114).  
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Possivelmente por isso Rougemont (1956, p.249) afirme 

que “a paixão e o casamento são, por essência, incompatíveis”. Ao 

ser regrada, controlada, realizada, a paixão se perde e termina. 

Ela está mais para “um eterno buscar” do que “um dia encontrar”. 

Não há como fugir do fim da paixão, inclusive, é preciso 

que ela chegue ao fim para que a pessoa não fique refém de uma 

fantasia, é necessário o luto da ilusão narcisicamente investida 

para no seu lugar poder ser colocado um verdadeiro e real objeto, 

que em alguns casos, será nada menos que o antigo objeto sob um 

novo olhar. 

Entendemos que por esse motivo, a paixão traga tão 

presente o sofrimento, pois ela já começa com um objetivo 

impossível de alcançar e cuja frustração rondará de forma mais, 

ou menos, subliminar o sujeito apaixonado. 

Gori (2004) pontua que o apaixonado tenta sempre 

precaver-se de um abandono, que já tendo ocorrido, inscreveu-

se nele. Isso nos faz pensar que uma vez que todo encontro com o 

objeto é na verdade um reencontro, então, todo sentimento pela 

perda do objeto é, de fato, um ressentimento. Sofre-se pelo medo 

da separação do objeto atual, mas, mais ainda, pelo objeto do 

passado que já o abandonou e cujo reencontro é revivido a cada 
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nova relação. Sofre-se, portanto, pela dor original diante do 

abandono que nunca foi suficientemente elaborado. 

O sofrimento da paixão, escreve Gori (2006, p.126), 

reclama incessantemente a realização de uma promessa, 

embora delirante, da “presença absoluta”. Para o autor, o 

apaixonado se desdobra na busca do sentimento de continuidade 

com o ser amado. A paixão é sofrimento, pois coloca o ser numa 

procura de um impossível, aquele da “presença absoluta”. 

Remetendo à distinção feita por Lebrun (1987) de que há 

dois conceitos originalmente distintos para páthos: o passional, 

que se relaciona com a forma de ser, de se posicionar 

moralmente no mundo e o patológico, que remete ao diagnóstico 

médico; podemos deduzir que a paixão é invariavelmente 

passional, inerente à condição humana e nem sempre traz algo de 

patológico, doentio, consigo. 

Ela passa a ser patológica quando compromete a 

plasticidade da pulsão e é da ordem da desmesura, além de trazer 

um sofrimento do qual o sujeito não consegue se livrar, como 

pontuou Freud ao definir a patologia. Esse é o caso quando a 

paixão deixa de trazer prazer para ser primordialmente fonte de 

desprazer, ou impede outras formas de investimentos saudáveis, 
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impossibilitando novas ligações libidinais levando a um estado de 

morte psíquica.  

Podemos imaginar a paixão como o “Phármakon” 

platônico, “uma “não-substância farmacêutica” paradoxal, ao 

mesmo tempo veneno e remédio” (Derrida, apud BENTO, 2006, p. 

192). Pode-se usar a paixão para ampliar horizontes, para entrar 

mais em contato consigo mesmo, ou então, pelo contrário, é 

possível que ela se restrinja a sofrimento e dor sem uma saída 

criativa. Morte ou vida, veneno ou remédio. 

Martins (2000, p.75) nos lembra que “tudo o que possa ser 

descrito como sendo páthos pertence ao ser humano, sendo o 

adoecer uma das possibilidades de destino possível desse 

mesmo Ser”. A patologia é um dos destinos da paixão. 

A priori podemos deduzir que quando ela é um estado 

transitório, uma loucura passageira, como dizem os poetas, ela é 

natural, saudável, corriqueira, passional; quando ela estanca, não 

deixa espaço para o luto da desilusão, vindo a se tornar uma 

obsessão, há de se pensar numa patologia. Quando o 

descompasso entre investimento narcísico e objetal, como 

escreveu Bergeret (1988) ao discorrer sobre os critérios para 
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diferenciar o normal do patológico, torna-se permanente, há 

grande indício de uma relação doentia. 

Ao entrarmos especificamente na esfera do adoecer, 

traremos a melancolia como forma de adoecimento que pode ser 

entendida à luz da dinâmica paixão.  

Freud (1917/1974) distingue os dois movimentos do luto e 

da melancolia frente à perda do objeto, considerando o primeiro 

saudável e o segundo patológico. No luto o mundo que se torna 

pobre e vazio, já na melancolia, é o próprio ego que se empobrece. 

Na situação de melancolia verifica-se que o tipo de 

escolha objetal foi o narcísico, de modo que “a catexia objetal ao 

se defrontar com obstáculos, pode retroceder para o narcisismo” 

(FREUD, 1917/1974, p.282). Esse tipo de escolha, que Freud 

percebe ser subjacente aos casos de melancolia, também é 

aquele que direciona a escolha na paixão.  

Aqui é importante relembrar a descrição freudiana 

(1921/1974) da economia psíquica no apaixonamento, onde o ego 

se empobreceu transbordando sua libido para o objeto. 

Pensamos que a economia semelhante na paixão e na melancolia 

permite entender uma semelhança entre ambas.  
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Na configuração da melancolia, a pulsão sexual fica presa 

na sua volta ao ego, mais especificamente ao objeto perdido, que 

agora, por via identificatória, se agregou ao ego do sujeito, no que 

Freud (1917/1974, p.181) constata que “a sombra do objeto caiu 

sobre o ego”. O investimento que deveria estar direcionado ao 

mundo externo agora é todo voltado ao mundo interno, porém de 

maneira soturna e melancólica, identificado que está com o 

objeto abandonado.  

Green (1988b, p.164) afirma que a retração narcísica é 

corolária do desinvestimento objetal, “o sequestro objetal é o 

desafio de um combate implacável onde o Eu, pensando em 

machucar o objeto, só consegue machucar a si mesmo”. Green 

(1984/1988b) correlaciona o luto, como mecanismo estruturante, 

à pulsão de vida, sendo indispensável para a superação de 

fixações, e necessário para as mudanças evolutivas. Em 

contrapartida, a melancolia, que se encontra em oposição ao luto, 

é permeada pelas pulsões de morte, originando situações que se 

caracterizam por lutos impossíveis. 

Mezan (1987) observa que a idealização, tão presente na 

paixão e na melancolia, é um mecanismo de defesa contra as 

pulsões destrutivas, uma vez que o objeto ideal, totalmente bom 

irá defender a criança do objeto mau, persecutório. Ele, 
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entretanto, levanta outra questão: diante do objeto idealizado, 

sentimo-nos dispensáveis e inferiores, sem nada a acrescentar 

que o objeto já não possua. Isso desperta uma grande inveja e 

frustração com o mesmo.  

A frustração se dá à medida que esse objeto tão poderoso 

não é capaz de aniquilar todas as angústias da criança. Nós 

sabemos que isso é impossível, mas ela ainda não; com isso culpa 

o bom objeto por não lhe restituir o estado de bem-aventurança. 

A inveja e a frustração respondem também pela ambiguidade em 

relação ao objeto idealizado.  

A porção do ódio desintegrado em relação ao outro 

retorna para o sujeito, favorecendo a instauração da melancolia, 

numa dinâmica psíquica em o superego ataca o sujeito com o ódio 

outrora destinado ao objeto externo. Santos e Sartori (2007, p.17) 

resumem: “A melancolia, podemos defini-la assim, é o avesso da 

paixão narcísica. É o ódio puro que viceja no lamaçal, pantanoso e 

fétido, da decepção consigo mesmo e com seu ideal”. 

Diríamos que a melancolia é o outro lado da paixão, cujo 

valor de face é o narcisismo. Ambas, paixão e melancolia 

(sofrimento) estão entremeadas, uma levando a outra consigo, 

marcadas pela decepção. Seria, portanto, pertinente conjecturar 
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que onde houver a melancolia, havia uma pessoa apaixonada que 

adoeceu? Uma pessoa que escolheu seu amado pelo viés 

narcísico e, sem perceber, elegeu uma forma páthica de amar?  

Por investir os objetos de maneira narcísica, para o 

melancólico é difícil desinvesti-los, reafirma Hornstein (2009). 

Uma escolha objetal dessa natureza, e a ambivalência que se 

escondia sob o investimento narcísico-idealizado do objeto, 

dificultam o luto. A melancolia ilustra como o ego é alimentado 

pelo objeto. “Produz-se uma regressão de escolha de objeto 

narcísico para o narcisismo. (...) A escolha narcísica se torna 

identificação narcísica” (HORNSTEIN, 2009, p.104). 

O investimento narcísico num objeto, prossegue o autor, 

equivale a investir em si mesmo através do objeto, portanto o 

melancólico sente a perda do objeto como uma perda de si. “O 

trabalho do luto (...) é bem-sucedido quando consegue ligar a 

pulsão de morte com Eros” (op. cit. p.104). 

Castelo Branco (2014) nos recorda que o termo 

‘melancolia’ representa, desde Freud, um quadro de perda. No 

entanto, a perda melancólica é, em sua aparência, uma perda 

incomum. O melancólico é alguém que permanece ligado a um 

objeto de amor de maneira patológica, mesmo após a morte ou 
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perda definitiva desse objeto. Esse laço que não cede e que 

permanece ligado ao lugar vazio deixado pelo objeto de amor 

indica-nos, de antemão, que não se trata, na melancolia, de uma 

escolha de objeto comum.  

O sujeito não se desliga do objeto narcísico e advém uma 

fixação e perda da maleabilidade de investimentos que 

caracterizam a patologia. Espera-se maleabilidade da pulsão, 

cujo objetivo é a descarga levando o aparelho anímico a encontrar 

objetos que sejam adequados para tanto. No caso da perda do 

objeto da paixão, o objeto deixou de ser adequado, mas o ego não 

consegue encontrar substitutos, tão preso e fixado que se 

encontra ao objeto perdido. 

Lembremos que a paixão está fadada ao fim, posto que é 

impossível sustentá-la devido às bases ilusórias na qual tenta se 

equilibrar. Mesmo que no lugar nasça o amor, algo fatalmente 

será perdido. O apaixonamento sempre envolverá um abandono 

que diz respeito à perda do reencontro da situação inicial 

narcísica. 

Estabelecer um investimento verdadeiro e amadurecido, 

onde o outro é reconhecido como separado é essencial para um 

destino saudável da relação. Vemos como o papel do 
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reconhecimento do outro é importante para entender os 

mecanismos do apaixonamento e de seu possível adoecer. 

Nesse ponto cabe reportar às palavras de Berlinck (2002, 

p.7) ao pontuar que a Psicopatologia Fundamental se interessa 

pelo “sujeito trágico que é constituído e coincide com o páthos, o 

sofrimento, a paixão, a passividade”. O autor refere que esse 

sujeito encontra sua mais sublime representação na tragédia 

grega, onde ela se apresenta como o páthos-logos, o sofrimento 

encontra na linguagem do mito o recurso para se expressar e se 

dar a sua experiência. 

Pensamos que quando o sofrimento da paixão consegue 

genuinamente encontrar um outro para o qual é dirigido, o veneno 

do Phármakon tem grande chance de tornar-se remédio, é a cura 

pelo logos, pela linguagem, que indica o destino dessa situação. 

Linguagem foi o sentido inicial do termo grego descrito por 

Platão.  

Seja encenado nas tragédias gregas, seja representado 

no divã analítico, o discurso dirigido ao outro, a palavra criada 

como símbolo do reconhecimento da alteridade é o caminho para 

não aprisionar o sujeito no páthos, para fazer dessa experiência 

uma possibilidade de crescimento, que começa dentro de si, mas 
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precisa ser investida na realidade por meio da relação verdadeira 

com o outro que amplia os horizontes ao invés de fechá-lo num 

mundo mantido à custa da ilusão. É transformar um investimento 

narcísico com características patológicas, posto que 

enclausurado em si e mortífero enquanto impeditivo de novas 

ligações, num investimento erótico no mais amplo sentido dessa 

palavra, numa pulsão de vida. 
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GÊNERO NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA 
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1Analista efetiva da Sociedade Psicanalítica do Recife (SPRPE). 
 

RESUMO 
Uma vez que a redesignação de gênero tem no diagnóstico de disforia de 
gênero sua principal base de indicação e que esse diagnóstico é 
reconhecidamente impreciso, a autora dá prosseguimento a uma 
investigação iniciada em 2016, que busca melhor esclarecer o tema. 
Neste trabalho, com base em Freud, aborda a constitucional 
bissexualidade humana, questionando qual distribuição nessa natural 
dupla camada justificaria a indicação de redesignação em crianças e 
adolescentes, desde que, por serem indivíduos em desenvolvimento, 
sabidamente atravessam os naturais conflitos da acomodação dos 
aspectos femininos e masculinos de sua libido. A partir da teoria de Neil 
Postman sobre o desaparecimento da infância, questiona ainda se 
dificuldades no reconhecimento das referidas singularidades da 
infância e da adolescência não estariam subjacentes nas atuais 
avaliações que autorizam a redesignação para tais idades. 
Palavras-chave: psicanálise; gênero; libido; bissexualidade; infância. 

 
Estar de acordo com o mundo da realidade 

naturalmente é uma das tarefas principais de todo ser 
humano. Essa não é uma tarefa fácil para a criança.  

Nenhuma das tendências da sua libido pode alcançar  
uma satisfação completa na realidade. 

Sigmund  Freud 
 

A redesignação de gênero, processo que alguns centros 

médicos multidisciplinares oferecem àqueles que se sentem em 

desconformidade com o próprio sexo, tem por objetivo 
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compatibilizar a biologia com o sexo com o qual a pessoa se 

identifica. A trajetória consiste em uma série de intervenções 

psicológicas, sociais e orgânicas, que incluem mudanças de 

nome e de vestimenta, intervenções hormonais bloqueadoras da 

puberdade e (com mais idade) modificadoras das características 

sexuais secundárias, e intervenções cirúrgicas, como a 

mastectomia e a cirurgia de mudança de sexo, as quais poderão 

ser realizadas a partir dos 18 anos. Diagnosticada a disforia de 

gênero – o sentimento subjetivo de pertencimento ao sexo oposto 

àquele da própria biologia – e sondado o que se nomeia 

autodeterminação, dá-se início ao processo. No Brasil, há cinco 

centros que realizam a redesignação; o centro vinculado à 

Universidade de São Paulo (USP), Ambulatório de Transtorno de 

Identidade de Gênero e Orientação Sexual (Amtigos), é o único 

que oferece esse serviço para crianças. 

Curiosamente, a equipe de transição do citado ambulatório 

vinculado à USP informa que o diagnóstico de disforia de gênero é 

de difícil detecção, que “a busca de um instrumento objetivo de 

elucidação diagnóstica ainda não se mostrou frutífera” e que “as 

manifestações dos transtornos de identidade de gênero são 

muito parecidas. ...os candidatos nem sempre são transexuais e 

nem sempre apresentam melhora na qualidade de vida depois da 

cirurgia” (FOIGEL, GAGLIOTTI & SAADEH, 2014, p. 77).  
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Esse fato, o precário instrumento diagnóstico que serve de 

base para a indicação da redesignação, parece corroborado pelos 

significativos índices de arrependimento entre aqueles que 

iniciaram a transição na infância ou na adolescência. Isso impõe 

aos profissionais da psicologia e da psicanálise uma urgente 

investigação com vistas a aprimorar tal diagnóstico, 

especialmente quando considerado o caráter eminentemente 

psicológico da disforia de gênero. Aqui, portanto, pretendo dar 

prosseguimento a uma investigação que iniciei em 2016 

(TROMBETTA, 2018), explorando, com base em Freud, o conceito 

de bissexualidade no que ele contempla o diagnóstico de disforia 

de gênero e as indicações para a redesignação em crianças e 

adolescentes. 

Como se sabe, demandas de transição de gênero 

frequentemente não chegam ao consultório de psicanálise, tendo 

a direção das clínicas de redesignação como primeiro caminho. 

Desse modo, ainda que com ressalvas, para iniciar esta 

investigação vou me reportar ao depoimento – publicado na mídia 

eletrônica – de Cari Stella, uma jovem que destransicionou, ou 

seja, que tendo feito a transição de gênero resolveu realizar o 

caminho inverso e se reaproximar de sua biologia (Traduções de 

Gênero, 2016). Escolho especificamente essa moça por 

considerar que ela traduz com profundidade aquilo que muitos 
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outros jovens também relatam em expressivo número em tais 

canais.  

De seus depoimentos – são muitos –, vou me centrar na 

análise de um único ponto: no decorrer do processo de transição 

de gênero, ela descobriu que muitas mulheres se sentem 

desencaixadas de seu corpo feminino e de seu sexo, sem que 

tenham optado pela mudança de sexo, e se pergunta por que isso 

não lhe foi dito antes da transição, por que não lhe foi dada a opção 

de permanecer dentro de seu corpo de mulher, ainda que 

identificada com aspectos masculinos da cultura, ainda que 

homossexual. Ou seja, essa jovem, que iniciou a transição aos 15 

anos, descobriu que mulheres podem ser masculinas e homens 

podem ser femininos, sem que isso determine que precisem 

mudar seu corpo. Aqui, eu me pergunto: o que há de novidade 

nisso? Nossos consultórios testemunham diariamente a difícil 

trajetória que nós, humanos, trilhamos para habitar nosso corpo, 

para nos conciliarmos com quem somos, inclusive com nosso 

sexo, mas não somente, e isso não é novo para nós. Vejamos o que 

nossa teoria pode nos dizer. 

Num recém-encontrado manuscrito de 1931, Freud oferece 

um resumo claro de suas ideias sobre a dupla camada masculina 

e feminina que nos constitui. Ele diz que nossa libido, a energia do 

instinto sexual e a força que atua na psique humana desde o início 
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da vida, é permanentemente alimentada por fontes corporais e 

precisa ser abrigada, sendo, portanto, investida em determinados 

setores de nosso aparelho psíquico. O primeiro deles é o 

narcisismo, nosso amor a nós mesmos . O segundo, que ocorre 

após a superação da fase primária do narcisismo, é o amor 

objetal. A partir de então, três possibilidades de abrigo resultam 

para nossa libido: o próprio narcisismo (que se manterá por toda 

a vida), as tendências femininas e as tendências masculinas.  

Freud denomina de feminilidade as tendências que têm a 

característica da passividade, e de masculinidade as tendências 

que têm a característica da atividade, reafirmando o já declarado 

em textos anteriores: somos constituídos em dupla camada, 

somos bissexuais.  

Todos os seres humanos são constituídos em dupla 
camada, são bissexuais. Cada indivíduo, seja homem ou 
mulher, é composto por elementos de masculinidade e 
elementos de feminilidade. Esse fato é tão certo para a 
psicanálise como é certo, por exemplo, para a química o 
fato de que em todos os corpos orgânicos se encontram 
os elementos oxigênio, hidrogênio e carbono, entre 
outros (2017, p. 39). 

 

Mais à frente, ele conclui: “O tipo de equilíbrio que ao final 

será possível depende, por um lado, da extensão da 

masculinidade e da feminilidade inatas e, por outro, das 

impressões que o ser humano recebeu durante a sua infância” (p. 
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69). 

Ora, se a dupla camada nos constitui femininos e 

masculinos e em proporções variadas independentemente da 

exclusividade de nosso sexo biológico, embora sofra a influência 

dele, qual medida demarcaria o diagnóstico de disforia de gênero, 

justificando que uma criança ou um adolescente recebam a 

indicação de redesignação? 

Essa indagação se afigura bem difícil de responder e parece 

conduzir a uma segunda questão, que tangencia nosso estudo, a 

saber, a indiscutível diferença entre a infância e a adolescência e 

a vida adulta. Se um adulto pode responder por si, com base na 

leitura de si mesmo e das experiências vividas, e decidir por 

trilhar o percurso da redesignação, aceitando as incertezas e as 

inevitáveis consequências de tal caminho, o mesmo não pode ser 

dito de uma criança ou de um adolescente. Estes não contam nem 

com a experiência nem com a maturidade para discernir, no 

emaranhado de fios que nos constitui, o sentido de conjunto, fruto 

da integração de nossas plurais e contraditórias camadas, até 

mesmo porque tal integração, em pessoas em desenvolvimento, 

está muito longe de ser possível. Desde que a teoria da 

psicanálise ajudou a delinear e nomear todos os complexos 

caminhos do desenvolvimento da psique humana a partir do 

nascimento, não podemos ignorá-los. Se entendemos que um 
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adulto, tendo já trilhado uma longa trajetória na percepção e 

conciliação de sua masculinidade e feminilidade, pode decidir que 

mudar sua biologia será o caminho menos doloroso para si, o 

mesmo não pode ser dito de uma criança de 6 anos ou de uma 

jovem de 15 anos, como no mencionado caso de Cari Stella. Em 

tais idades, não podemos aquilatar a possível infertilidade que 

estará no horizonte, ou os transtornos e riscos das permanentes 

cargas hormonais que serão recebidas por toda a vida. O que uma 

criança ou um jovem sabem sobre o que é ser um homem ou uma 

mulher? Seria necessário ignorar todas as informações que 

temos da teoria e da prática da psicanálise para atribuir-lhes 

tamanho saber e responsabilidade.  

Pelo que se percebe, parece haver uma confusão na 

diferenciação entre os naturais conflitos juvenis, a previsível 

acomodação da dupla camada feminina e masculina que nos 

constitui, e aqueles quadros nos quais a impossibilidade de viver 

o próprio sexo se consolidou. Mas isso não é fato novo. Desde, 

talvez, as duas últimas décadas do século passado, a dificuldade 

em reconhecer a diferença que delimita a infância da vida adulta 

tem sido alvo de trabalhos e estudos por parte dos profissionais 

de muitas áreas do conhecimento. Ganhou tal dimensão que, em 

algum momento, foi batizada por alguns com um neologismo: 

falava-se da adultificação das crianças. Lentamente, resumia 
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esse novo termo, crianças foram ganhando espaço nas regalias 

ou nas decisões domésticas, outrora exclusividade dos adultos, 

ao tempo em que os pais foram perdendo sua força de autoridade 

e também sua confiança na condução da educação dos filhos.  

Professor do Departamento de Comunicação da 

Universidade de Nova York, Neil Postman escreveu um livro, O 

desaparecimento da infância (1999), no qual aborda justamente 

esse fato observável de nossa cultura. O livro faz um resgate 

histórico, desde a Grécia e a Roma antiga, onde havia a 

demarcação da infância por intermédio da função de ensino, dada 

aos adultos, passando pela Idade Média, tempo em que a infância 

parece ter perdido seu contorno e crianças eram enforcadas, 

usadas sexualmente e postas a trabalhar como escravas, até o 

ressurgimento da delimitação, que, segundo o autor, levou em 

torno de duzentos anos para se firmar como um valor. Postman 

aborda o contemporâneo ruir do compartilhamento do valor 

social da infância, apontando diversas razões possíveis para isso. 

Aqui, levanto algumas questões: estaríamos na expressão 

máxima desse desmonte? Quanto desse processo de 

adultificação da infância ou de seu desaparecimento não estaria 

presente quando destinamos a uma criança a complexa pergunta 

sobre se ela é homem ou mulher? Ou quanto os adultos, por vezes 

agora chamados adultescentes, não exprimiriam suas próprias 
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confusões ao atribuir a uma criança tamanho saber? 

Numa música imortalizada por Ademilde Fonseca e Gal 

Costa, “Teco-teco”, vemos a história de uma menina que jogava 

bola, empinava papagaios, não fazia roupas de boneca nem 

convivia com as garotas de seu bairro, como se dizia ser o natural, 

até que os 14 anos lhe abriram outras formas de expressar sua 

pluralidade, momento em que finalmente encontrou seu canto – a 

menina tornou-se uma grande cantora. Por que esses jovens, 

plenos de naturais conflitos, precisam redescobrir o que nossa 

cultura já há tanto tempo conhece? O fato humano que 

observamos, na clínica e na vida, é que a união da masculinidade 

à feminilidade costuma enriquecer e expandir nossas 

representações no mundo, tornando-nos mais ricos. Por que 

precisamos promover, em nossos jovens, escolhas tão precoces 

entre as plurais partes de si?  

Sou das que acreditam em nossa humana evolução e 

entendo que mudanças positivas podem estar em curso. Mas, 

entre o tempo em que algo se formula nesse novo mundo e sua 

realização, estamos frágeis como lagostas sem casca, na espera 

de uma nova cobertura que nos dê guarida. Nossas crianças, mais 

que os adultos, estão vulneráveis em áreas tão complexas e 

pouco conhecidas como a redesignação de gênero, e sobre elas 

devemos depositar o curto manto de nossa cultura até que mais 
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uma borda seja tecida. 
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Paulo. Doutora em medicina pela UNIFESP. 

 
RESUMO 

O objetivo deste trabalho é fazer uma articulação com a autora do livro – 
Diálogos sobre a clínica psicanalítica – Marion Minerbo, na busca de 
reforçar questões respondidas por ela numa conversa com um jovem 
colega, tentando responder questões relevantes da teoria e clínica 
psicanalíticas. Destacam-se seis questões principais que são por ela 
respondidas com maestria, pela forma leve e graciosa de dar as suas 
respostas. Os seis pontos destacados que costuram esse diálogo 
orbitam em torno de transferência, pensamento clínico, trauma, escuta 
analítica, simbolização e sofrimento narcísico. São temas de grande 
importância, não somente para os antigos estudiosos da psicanálise, 
como para os que estão iniciando a difícil arte de ser psicanalista.  O meu 
papel neste trabalho é ser uma espécie de terceiro interlocutor a 
levantar questões que destaquei da leitura do seu livro, como forma de 
beber da sua fonte de sabedoria, assim como a instigar novas questões 
que possam ampliar a rede de conhecimentos. Marion nos engaja em um 
passeio através dos principais conceitos psicanalíticos freudianos, nos 
levando a penetrar com firmeza na sua adequada aplicabilidade clínica. 
Necessariamente, deixa transparecer uma habilidade que ela possui 
com um estilo próprio de ser e que faz dela uma talentosa psicanalista 
com sua acurada capacidade de saber escutar. 
Palavras-chaves: Transferência; Trauma; Simbolização; Sofrimento. 
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ENTREVISTA 

1-Na atualidade, penso que há uma preocupação maior dos 

psicanalistas em investigar novos caminhos de um “fazer 

psicanalítico para os sofrimentos psicopatológicos atuais”. O que 

você poderia nos dizer a esse respeito? 

 M-Desde Freud, o fazer analítico depende de nossa 

compreensão do processo de adoecimento psíquico. No começo 

da nossa prática tendemos a aplicar modelos recebidos para este 

“fazer analítico”. Isso acontece porque o processo de transformar 

a teoria estudada nos livros em teoria encarnada leva muito 

tempo.  

O que estou chamando de teoria encarnada?   

É teoria que foi estudada, metabolizada, internalizada e virou 

parte da nossa carne, do nosso ser - uma aptidão para 

reconhecer o mundo mental permeando todas as relações 

humanas. A formação de um artista o torna especialmente 

sensível a cores, formas, luz, sensações.  A formação de um 

psicanalista o torna sensível ao psíquico e a suas manifestações 

na vida cotidiana.  

Como se dá este processo? 
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Durante toda a formação – que pode ir muito além dos anos 

previstos no currículo – a teoria ilumina a clínica e a clínica dá 

sentido à teoria. É nesse vai e vem da teoria para a clínica e vice-

versa que a teoria vai sendo encarnada.  

E então – para voltar à sua pergunta sobre o fazer clínico – nós 

nos tornamos mais independentes dos modelos recebidos e mais 

sintônicos com o sofrimento psíquico de cada paciente.  

2- Hoje, há certo consenso em nomear os psicanalistas como 

“psicanalistas contemporâneos”. Compreendo que ser 

contemporâneo é uma questão inevitável. Afinal, o que mudou na 

psicanálise que exige do psicanalista o destaque ou a 

necessidade de ser contemporâneo?  

M-O analista contemporâneo entendeu que o psiquismo não pode 

ser enquadrado em uma única teoria, um único autor. Teorias são 

instrumentos de trabalho. Se você conhece poucas teorias, tem 

poucos instrumentos de trabalho. 

Imaginem um pintor que no seu ateliê só tem tinta vermelha e 

apenas papel, e outro que tenha uma ampla gama de cores e além 

de papel, telas, madeiras, etc. É claro que o segundo tem mais 

possibilidades à sua disposição para criar o que quiser.  
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No nosso caso, a opção por um único autor (ou uma escola) acaba 

produzindo uma escuta mais limitada e um pensamento clínico 

que repete sempre os mesmos esquemas propostos por aquela 

teoria.  

Isso pode ser prejudicial para os pacientes, é claro. Mas é 

prejudicial também para a própria psicanálise.  Parte da crise da 

psicanálise tem a ver com questões do mundo contemporâneo, 

mas parte dessa responsabilidade é nossa.  

3- No seu livro, Marion, você nos engaja em um passeio através 

dos principais conceitos psicanalíticos freudianos, nos levando a 

penetrar com firmeza na sua adequada aplicabilidade clínica. 

Necessariamente, deixa transparecer uma habilidade que você 

tem posse, ou seja, uma acurada capacidade de saber escutar. Se 

eu pudesse pedir emprestado à cardiologia, diria uma AUSCULTA, 

algo além da difícil escuta. Levanto esta pergunta para ti neste 

momento: será que essa possibilidade é privilegio maior de 

alguns? 

M-Eu diria que sim, há analistas mais talentosos que outros, 

assim como há pessoas mais talentosas para música ou para 

negócios. Acho que o talento não vem do nada. Na maioria das 

vezes descobrimos que alguém próximo, uma pessoa muito 
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significativa, tinha paixão por música ou por negócios. Essa 

paixão marcou a carne ainda macia da criança e essas marcas 

vão determinar uma maneira de olhar para o mundo. Uns olham 

para o mundo musicalmente, outros olham e enxergam maneiras 

de ganhar dinheiro.  

No meu contato com pessoas em formação vejo que alguns 

captam mais rapidamente e mais facilmente a dimensão do que 
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invisível a olho nu. 
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além do seu percurso necessário à sua formação, ou seja, passar 

pelo tripé fundamental da análise pessoal, formação e supervisão 

clínica?  

M-Acredito que tudo o que nos põe em contato com a realidade 

psíquica, que transcende a realidade concreta e material, faz 

parte da formação de um psicanalista. Quando alguém tem paixão 
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teoria de forma encarnada, sem a qual a escuta analítica e o 

pensamento clínico se empobrecem e, junto com eles, é a própria 

psicanálise que perde sua potência e perde espaço no mundo.  

5- Você fala com muita propriedade, Marion, na enorme 

importância do pensamento clínico para a condução de uma 

análise. A ideia que me chegou a partir dessa ênfase, no saber 

pensar, saber conduzir, para o bem fazer essa difícil e nobre 

tarefa que escolhemos é a seguinte: precisamos, na atualidade, 

de muito mais leituras de outros teóricos, não só àqueles que 

consagraram escolas, os “anos”; Lacanianos, Kleinianos, 

Winnicottianos, etc.., os chamados pós-freudianos e que partiram 

para instalar pensamentos outros, a partir do estudo de Freud, 

baseados em outras leituras de suas escolas pertencentes. 

Escola inglesa, escola francesa, escola americana, se dividiram e 

novos discípulos foram se agregando. Uma fase, penso eu, de 

mais distinção e competitividade. Hoje assistimos teorias 

importantes que abriram portas para nos oferecer acesso à 

compreensão desse mundo admirável que é o psiquismo. Não 

basta, hoje, sermos profundos conhecedores de Freud e dos pós-

freudianos. Vejo a sua inquietação em assentar o seu 

pensamento em vários modelos teóricos que atendam ao 

sofrimento vigente nos tempos atuais. Como dar conta de uma 
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vastidão de pensamentos teóricos para atender aos sofrimentos 

psicopatológicos apresentados na clínica, hoje?   

M-Como dar conta da vastidão das contribuições dos autores?  É 

uma pergunta importante, pois certamente todos têm algo a 

acrescentar. Ficamos até angustiados com o tanto de livros e 

revistas que são publicados no tempo.  

Na medicina há cada vez mais informação nova sobre tudo. Fica 

cada vez mais difícil ter uma visão de conjunto. Resultado: a 

superespecialização. Antes havia especialidades como a 

oftalmologia. Hoje, há grupos que só entendem de córnea, de 

retina, etc. Como diz a piada, hoje os médicos sabem quase tudo 

sobre quase nada. 

Na psicanálise não podemos fazer isso. Imaginem alguém 

dedicar sua vida a saber tudo sobre o ego, mas nada sobre o 

superego!  

Claro que existem os autores básicos. Existem conceitos 

fundamentais. Disso ninguém pode escapar. Para mim, o 

fundamento da prática psicanalítica passa necessariamente por 

algum conceito de inconsciente e transferência.  

Como a gente acaba fazendo?  



Psicanálise
 

 
 

57 

Primeiro, acho que em função de características pessoais, cada 

um de nós vai ter mais afinidade com certos autores do que com 

outros. Vamos fazendo nossas escolhas.  

Mas também nosso estudo depende do acaso, quer dizer, do tipo 

de paciente, que tipo de transferência, que tipo de situação clínica 

nos aparece no consultório. Em geral, a gente só vai ter alguma 

noção de quem se deitou no nosso divã depois de algum tempo. Aí 

não dá mais para dispensar o paciente (rsrs). Resultado: vamos 

sentir necessidade de ir atrás de certos autores, de estudar para 

ter mais condições de ajudar quem nos paga para isso.  

6-Gostaria de saber de você, em que momento surgiu à 

importância do estudo dos não neuróticos? Você poderia 

identificar um momento histórico em que conduziu os primeiros 

teóricos da psicanálise a se debruçarem, necessariamente, neste 

estudo? 

M-Em que momento eu fui atrás? Acho que foi quando eu percebi 

que estava perdendo pacientes rsrsrs. Achei que me faltavam 

instrumentos teóricos para entender melhor o funcionamento 

psíquico de quem estava no meu divã e, por isso, eu estava 

pisando na bola.  
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Historicamente, foi Ferenczi que abriu caminho para a clínica do 

que depois veio a ser a clínica dos pacientes limites, os 

borderlines. Deve ter sido entre os anos de 1920 e 1930. Depois 

dele, Balint falou em falha básica. Winnicott e Bion, também. Foi 

Green – que estudou muito estes dois autores – que cunhou o 

termo não neurótico.  

7- Dou um destaque muito especial, Marion, a sua grande sacada, 

desculpe-me também a linguagem coloquial, em ter (co) habitado 

a criança no adulto para falar de inconsciente. Extremamente 

criativa a imagem criada para melhor compreendermos o outro 

pilar do processo analítico - A Transferência. Você diz: “Quando a 

criança - no - adulto toma as rédeas em uma relação qualquer, 

quando é ela quem está sentindo, pensando e agindo, aquela 

relação está marcada pela transferência.”  (MINERBO, 2016, p. 11). 

Pergunto-lhe: sempre temos que trabalhar contra-

transferencialmente com essa criança, não é? É ela que teremos 

que cuidar em todos os tipos de estruturas, desde a simples 

neurótica, como as estruturas psicóticas e as não neuróticas, e 

nesta última denominação estão englobadas as psicossomáticas, 

as que apresentam transtornos alimentares, os pacientes 

boderlines, etc., concorda?  
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M-O termo criança-no-adulto é de Ferenczi. Quando entendi isso, 

foi um divisor de águas para a minha escuta e, portanto, na minha 

clínica. A criança-no-adulto é a parte do Eu que não conseguiu se 

desenvolver junto com o resto, justamente em função da situação 

traumática. O problema é que ela continua viva, produzindo 

sintomas ligados a esse sofrimento. O analista tenta escutar o 

sofrimento da criança-no-adulto, tal como se manifesta na 

transferência.  

Amanhã vou falar de uma paciente que fica furiosa porque o 

marido deixa a mala na sala. Se escutarmos a adulta, vamos 

pensar que ela está exagerando. E vamos fazer interpretações 

críticas. A paciente irá embora. Mas se tentarmos escutar o 

sofrimento da criança, vamos ver que o ódio que ela manifesta faz 

sentido. E então temos chance de dar sentido a esse ódio.  

8- A propósito, você deu um caráter de uma escuta 

contemporânea baseada numa polifonia. Nada poderia ser tão 

bem colocado para melhor compreendermos os difíceis acessos 

ao inconsciente. Teria outra maneira que não essa de 

amplificarmos a expressividade do inconsciente? Como 

poderíamos dar eco às expressões da criança no adulto? 
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M-Dependendo da idade da criança-no-adulto, ela vai ter que se 

expressar de modos não verbais, por comportamentos. Por 

exemplo, a paciente que fica furiosa com o marido porque ele 

deixa a mala na sala, a fúria comunica algo.  

Outra paciente conta histórias terríveis num tom de voz macabro 

e, na contratransferência, vejo que ela quer me arrastar para um 

lugar morto, escuro e feio. O tom de voz macabro também 

comunica algo e, mais do que isso, a criança-no-adulto está 

tentando me contar o que foi que ela mesma viveu na relação com 

o objeto primário dela.  

Outro acha que cada sessão de análise é uma sessão de 

espancamento moral.  

São necessárias escutas diferentes para captar cada uma dessas 

manifestações do inconsciente.  

9- Sempre que você escreve um artigo teórico costuma ilustrar 

um movimento clínico nas suas teorias? Esse fato ficou bastante 

marcante para mim da sua forma de escrever. Isso é genial e 

penso que é um exercício praticamente obrigatório de todo 

psicanalista. Freud teorizou a partir da clínica todo o tempo. 

M-Você percebeu bem que a marca registrada dos meus textos é 

esse trânsito constante da teoria para a clínica e vice-versa. Acho 
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útil para transmitir o que é a teoria encarnada. Mas, na verdade, 

faço isso porque não sei fazer outra coisa, não sei fazer de outro 

jeito. Tem quem consiga escrever um artigo inteiramente teórico, 

abstrato. Eu não... 

10- Vou finalizar as minhas perguntas. O trauma, no seu livro, 

toma corpo e deixa-nos absorvidos numa compreensão bem 

mais clara da forma como ele foi evoluindo com as novas teorias 

e novas apresentações psicopatológicas. Tive a impressão que 

ele é pano de fundo de onde parte toda a sua preocupação em dar 

conta dos pacientes não neuróticos, fronteiriços, 

psicossomáticos  e  outros, com o objetivo de acompanhar a 

evolução da pobreza representativa para um recheio 

representacional. Faz sentido essa minha questão? Com isso 

você nos apresenta uma metapsicologia do trauma para que a 

dupla analítica possa favorecer aos processos de transformação 

simbolizante, primária e secundária, utilizando-se 

fundamentalmente da teoria de Roussillon (1999). Seria isso? 

M-Sim, você entendeu bem. O trauma, entendido sempre como 

aquilo que excedeu a capacidade de metabolização do psiquismo, 

é aquilo que vai constituir o inconsciente e ser submetido à 

repetição, em busca de simbolização e de integração.  
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Portanto, está na base de todas as formas de sofrimento não 

neurótico. Roussillon diferencia trauma primário de secundário, 

mas não é necessário entrar nisso aqui. Acho que sua pergunta 

tinha mais a ver com o lugar central que o trauma ocupa nos 

vários capítulos do livro.  

11- Como última questão comentada, gostaria que você nos 

falasse, brevemente, sobre a diferença entre a associatividade e 

associação livre. Percebi que faz uma enorme diferença, 

destacando a compreensão, por sinal genial, diante do argumento 

de Luís Claudio ao falar da ampliação da escuta para abrir 

caminhos a outros procedimentos. Você poderia reforçar esta 

nossa compreensão?  

M-Associatividade é uma “lei” do funcionamento psíquico, dentro 

ou fora da sessão. Por exemplo: você vai para um país muito 

diferente e aquela experiência nova precisa ser metabolizada. O 

que a gente faz? Associa com algo que é parecido: este lugar novo 

me lembra daquele outro que eu já conheço. E então a gente 

consegue dar sentido e integrar a nova experiência.  

Associação livre é um instrumento técnico que faz uma sessão 

acontecer. Ela é uma decorrência desta lei. Por causa dela 
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podemos confiar que tudo o que um paciente disser em análise 

tem a ver com o que ele precisa elaborar.  

Obrigada, Carolina, as perguntas são representativas do livro e 

me ajudaram muito! Preferi responder com simplicidade, dando 

um pequeno toque pessoal, sem a pretensão de esgotar todos os 

assuntos perguntados por você. Daria outro livro!  

 

COMENTÁRIOS FINAIS 

Finalizo esse trabalho com muito orgulho por ter tido a 

oportunidade de conversar com a autora por escrito e, 

posteriormente, ter trazido Marion Minerbo para a nossa Jornada 

há dois anos. Com ela pudemos repetir esse diálogo numa mesa 

conjunta em que tive o prazer em abrir a nossa conversa, mediada 

por todo o público presente. 

Recomendo aos colegas iniciantes ou aprendizes de 

feiticeiro, a fazer essa leitura. Uma inusitada forma de construir 

um diálogo psicanalítico a duas, quatro, seis ou mais mãos. O 

importante é que todo material levantado seja transformado em 

matéria de textos e trabalhos psicanalíticos. 
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Concluo, tomando emprestadas as palavras finais de 

Marion, no seu livro ao se despedir do jovem colega, seu 

interlocutor, com o mesmo prazer de ter , assim como ele, de 

forma breve participado como um elemento terceiro, será? 

Diz Marion: “Chegou a hora de nos despedirmos. Vou 

sentir sua falta. Seu processo de descoberta me encanta e me 

comove. Para mim, o importante é estarmos sempre em 

processo”. 

Degustado cada momento deste livro que já li e reli, vivo 

nesse instante, na expectativa de penetrar no seu novo livro, 

Marion: Novos diálogos sobre a clínica psicanalítica, 

recentemente lançado. Muito curiosa e só parabéns pela sua 

capacidade de ser tão sensível e sábia, da forma como teoriza, faz 

a clínica, supervisiona analistas em formação e repassa com 

generosidade o seu saber compartilhado! 
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RESUMO 
O presente trabalho é resultado de uma pesquisa de mestrado que 
buscou investigar a prática de comportamento auto lesivo entre os 
adolescentes, mais especificamente, os cortes. Ao vivenciarem uma 
angústia inominável, traduzida como “dor psíquica” os indivíduos 
recorrem a práticas agressivas voltadas contra si. Buscando alívio, eles 
ferem a superfície corporal com o uso de equipamentos cortantes, como 
faca, cacos de vidro, estilete, lâminas de barbear, agulhas. Ao verem o 
sangue e sentirem uma dor física, eles referem uma sensação 
temporária de alívio. A ação funciona como estratégia de sobrevivência 
em uma situação de emergência subjetiva que ameaça acabar com a 
existência. Para este estudo, será resgatado o caso do adolescente 
Lucas de 17 anos. O garoto, além das escarificações provocadas na pele, 
coloca seu corpo à prova de diversas maneiras, em um tênue limite 
entre comportamento auto lesivo e tentativa de suicídio. O 
comportamento de Lucas pode ser compreendido como “patologias do 
agir”, em que, por uma precariedade simbólica, o adolescente expressa 
seu sofrimento psíquico através do corpo empregando condutas 
repetitiva. 
Palavras-chaves: Adolescência; Acting-out; Autolesão. 
 

INTRODUÇÃO 
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cortarem deliberadamente. Tratou-se de uma pesquisa 

metapsicológica, interventiva, uma vez que a pesquisadora foi a 

campo entrevistar e escutar adolescentes que praticavam tais 

atos. A partir dos encontros viabilizados por escolas da rede 

pública, foi possível descrever as dimensões universais que se 

repetem no discurso dos indivíduos e são confirmados pela teoria 

existente sobre o tema, como também, e nesse aspecto reside a 

grande riqueza do trabalho, trazer à tona a dimensão particular 

de cada um dos adolescentes escutados, a sua trama singular que 

nos abriu a possibilidade de avançar no conhecimento sobre o 

tema. 

Para o presente trabalho pretende-se resgatar um caso 

específico de um jovem chamado Lucas, um dos alunos 

entrevistados, para ilustrar a partir desses dados, como a 

adolescência se apresenta nos dias de hoje, a dimensão do 

pensamento-ação e seus desdobramentos no corpo, as marcas 

produzidas como revelação do sofrimento psíquico e o esboço do 

ato como cena que convoca o Outro para uma intervenção.  

ADOLESCÊNCIA HOJE E O FENÔMENO SELF-CUTTING 

O termo “adolescência” não foi utilizado por Freud ao 

longo de sua obra, apesar do psicanalista ter acompanhado, em 
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tratamento, pacientes nessa fase do desenvolvimento, como é o 

caso clássico de Dora, que no início das sessões tinha 18 anos. 

Freud não faz deste caso um exemplo do que acontece com os 

adolescentes, nem destaca este aspecto na análise da jovem. 

Entretanto, em seu conhecido texto “Três ensaios sobre a teoria 

da sexualidade” (FREUD, 1905/2005a), se refere à puberdade 

como um período de transformação, principalmente em 

referência à vida sexual do indivíduo, quando há o despertar da 

vida sexual, engendrado pelas modificações biológicas que 

afetam o corpo e exigem que o indivíduo se posicione 

subjetivamente para o confronto com a diferença sexual. É 

possível constatar, a partir das ideias freudianas, que apesar de 

não empregar o termo “adolescência”, o psicanalista entrelaça os 

conceitos de mutação biológica e as consequências no campo 

psíquico.  

Para a psicanálise, puberdade e adolescência não se 

confundem apesar de estarem implicadas. A primeira comporta 

um potencial de mutação que o corpo sofre para ascender à 

estrutura biológica de homem ou de mulher, enquanto que o 

segundo implica as questões de ordem psíquica com as quais o 

adolescente se confronta (CALLIGARIS, 2009; DOLTO 1988/2014; 

MARTY, CARDOSO, MARTY, 2008). Nessa etapa da vida, o indivíduo 
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assiste, quase como um espectador, às mudanças que se 

processam em seu corpo, sem que haja sua autorização ou que 

ele seja agente de tais modificações. Por se sentir passivo, o 

adolescente recorre a uma ação, na tentativa de encontrar 

contornos próprios, uma vez que há uma discrepância 

inquietante entre os aspectos biológicos, psíquicos e sociais 

(JEAMMET; CORCOS, 2005) 

Concomitante com as transformações físicas, o 

relacionamento dos adolescentes com seus pais ou quem exerce 

essa função, também se modifica de forma significativa. Se na 

infância é natural que a criança passe a maior parte do tempo na 

companhia dos pais, próxima à família, demonstrando em suas 

atitudes um deslumbramento pelos pais, a entrada na puberdade 

modifica os interesses dos adolescentes e eles optam por 

usufruir do tempo na companhia dos seus pares, que enfrentam 

as mesmas batalhas e compartilham de ideais semelhantes. 

Gradativamente, os pais passam a ser vistos com seus defeitos e 

limitações não havendo mais espaço para deslumbramento, o 

que cede lugar aos conflitos entre as gerações. Nessa fase, o 

processo de desligamento da autoridade dos pais deve ser 

concluído, conforme proposto por Freud (1905/2005a).  
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Freda (2015) faz um retorno à obra freudiana para 

esclarecer que o desligamento da autoridade dos pais se deve, 

sobretudo, à luta interna do púbere para abandonar as 

identificações com o pai, construídas desde a infância, a partir da 

dissolução do Complexo de Édipo. A desvinculação é necessária 

para abrir espaço às novas identificações e aos ideais 

educacionais, motivados por novas figuras de autoridade. A 

noção tão conhecida e difundida de “crise da adolescência” se 

deve justamente ao abandono das identificações que estavam 

sólidas e acomodadas na infância e são negadas nessa etapa.  

Esse processo de desligamento é permeado por altos e 

baixos, por situações de conflito, pois, se na infância os pais eram 

figuras idealizadas e superinvestidas, na adolescência, os filhos 

enxergam as fragilidades e vulnerabilidades dos pais e, não raras 

vezes, fazem uso desse conhecimento para agredi-los e para se 

protegerem. Apesar das descontinuidades que marcam esse 

processo, Alberti (1999) sinaliza a necessidade dos pais se 

manterem firmes, mesmo mediante as recusas e negativas dos 

filhos, pois é apenas através da constância que eles poderão 

ensinar aos filhos que o direcionamento proposto é sólido.  

Jeammet e Corcos (2005) apontam que a postura de 

oposição típica dos adolescentes é necessária, pois permite ao 
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indivíduo se apoiar no adulto que ele confronta, mesmo que não 

tenha consciência desse suporte. O sujeito, através da afirmação 

da sua diferença, busca um equilíbrio entre seu narcisismo e sua 

autonomia. A modificação no padrão de relacionamento pais e 

filhos revela o paradoxo de que para ser si mesmo é preciso se 

alimentar dos outros e, ao mesmo tempo, se diferenciar. Ocorre 

um afastamento progressivo da família e uma busca por um 

espaço pessoal.  

Francisco Hugo-Freda (2012) aponta que apenas é 

possível se desligar de um pai que tenha exercido sua função e 

promovido uma vinculação com o filho. O desligamento sinaliza 

uma relação saudável em que o pai teve sua importância na vida 

do menor e, então, no momento da adolescência, quando entram 

em jogo interesses distintos ao familiar, o adolescente pode 

seguir seu próprio caminho, levando consigo os ensinamentos 

parentais. 

Os jovens são convocados a se constituir à sua maneira. 

Entretanto, se por um lado os referenciais para se ancorarem 

estão cada vez mais frágeis, líquidos e instáveis, por outro, não 

existem garantias de que, ao final, o indivíduo conquistará o ideal 

desejado. Para levar adiante o trabalho de construção de uma 
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identidade singular, os adolescentes precisam, paradoxalmente, 

se ampararem nos outros para conseguirem se diferenciar. 

Apesar da saída da adolescência e ascensão à idade 

adulta partir de uma construção individualizada, ultrapassar 

essa fase do desenvolvimento implica no alcance da 

independência financeira, condição necessária para a posição de 

autônomo. Nesse sentido, Le Breton (2014) constata a 

precariedade de ritos de passagem nas sociedades atuais, uma 

vez que os eventos que poderiam sinalizar a chegada à 

maturidade perderam seu valor, como é o caso dos diplomas 

universitários que já não garantem o acesso ao mercado de 

trabalho. Alguns indivíduos percorrem o trajeto na construção de 

si de forma satisfatória e logram êxito, enquanto outros se 

defrontam com obstáculos intransponíveis e ficam parados 

nessa fase da vida, nem estudam, nem trabalham, se retiram da 

cena, tornando-se invisíveis para a sociedade, pois não assumem 

nenhuma função produtiva.  

A luta que os adolescentes travam para encontrar um 

lugar no mundo torna-se cada vez mais difícil, pois atualmente há 

um leque cada vez mais amplo de alternativas. O alargamento das 

possibilidades leva os jovens a permanecerem um longo tempo 

escolhendo entre diversas opções sem se centrarem em 
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nenhuma. Miller (2015) pontua que, como consequência do mundo 

virtual e tecnológico, houve uma “singular extensão do universo 

dos possíveis”. Entretanto, devido aos múltiplos caminhos 

existentes, a tarefa de avaliar as possibilidades para eleger a 

melhor torna-se bastante custosa. Além disso, o sujeito sempre 

vai se questionar quanto a sua decisão, numa dúvida permanente 

se aquela foi, de fato, a melhor escolha.  

Freda (2015) acompanha essa ideia trazida por Miller e 

acrescenta que atualmente os adolescentes produzem novos 

sintomas (O termo sintoma geralmente sinaliza aspectos que 

podem ser apontados como características de uma enfermidade. 

Seu uso na psicanálise se distancia da questão patológica e 

aponta para uma expressão do conflito inconsciente. Quando 

Freda utiliza a palavra sintoma ela está caracterizando as 

condutas aditivas e repetitivas típicas da adolescência atual) que 

apontam na direção de um agir para restituir a figura do pai, em 

declínio nos últimos tempos. Os sintomas juvenis, que podem ser 

apontados como toxicomania, suicídio, transtornos alimentares, 

tentativa de suicídio, funcionam para encontrar uma inscrição no 

Outro. 

Os sintomas devem ser considerados como articulados 

ao laço social e podem se tornar epidêmico. Através de uma 
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identificação com o sintoma, os indivíduos se agrupam, conforme 

o rótulo que apresentam, o que favorece o pertencimento a uma 

tribo. Freda (2015) alerta quanto ao risco dos adolescentes 

ficarem presos nessa forma de funcionamento que se apresenta 

através da categoria do sintoma: “bulímico”, “anoréxico”, 

“boderline”. Miller (2015) esclarece que a socialização na época da 

adolescência tem adquirido uma forma sintomática, cumprindo a 

missão de orientá-los quanto à vinculação entre os pares que 

manifestam a mesma problemática. Pode-se incluir nessas 

categorias, o caso dos adolescentes que se cortam, 

principalmente porque eles se sentem aliviados por encontrarem 

outras pessoas que apresentam o mesmo comportamento, além 

de utilizarem as redes sociais para divulgar as cicatrizes e 

incisões, incluindo-as em links denominados “self-cutting”.  

O fenômeno “cutting”, palavra em inglês que significa 

corte, porém em uma perspectiva de ação em andamento, é 

denominado pelos adolescentes brasileiros como 

“automutilação”. Tendo em vista que a palavra mutilação significa 

retirada de uma parte do corpo, preferimos utilizar o termo 

“escarificação” que significa, segundo o dicionário Michaelis 

(2015): “Conjunto de arranhões ou pequenos talhos em uma 

superfície”. A escarificação é considerada um comportamento 
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auto lesivo que é compreendido como uma ação que não resulta 

em morte, na qual o indivíduo, deliberadamente, causa lesões em 

si, através de um ato que é visto por ele como uma autoagressão. 

Importante salientar que a intencionalidade aqui descrita se 

refere à agressão contra si mesmo e não ao objetivo de morrer.  

As pesquisas que versam sobre o tema apontam um número 

crescente de casos nos últimos anos, apesar de não existirem 

ainda dados estatísticos na população brasileira (Provavelmente 

daqui a algum tempo será possível a compilação de dados 

estatísticos visto que neste ano foi aprovada uma lei que obriga 

hospitais e escolas a notificarem casos de autolesão e tentativas 

de suicídio. Entretanto, como muitas lesões ficam restritas por se 

manterem em segredo, o dado estatístico não conseguirá 

precisar a real incidência). Os dados são compatíveis com a 

realidade da clínica psicológica que tem registrado uma demanda 

crescente de adolescentes que são levados para tratamento por 

apresentarem este comportamento. 

Pesquisadores portugueses (GUERREIRO; SAMPAIO, 

2013) baseados em diversos estudos sobre o tema, concluíram 

que comportamentos auto lesivos estão presentes em cerca de 

10% da população adolescente, mesmo que essa ação tenha 

ocorrido apenas uma vez ao longo da vida. Esses 
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comportamentos são mais presentes entre as meninas e 

apresentar esse tipo de atuação é um fator acrescido de risco 

para o suicídio, pois eles foram identificados em cerca de 40% dos 

suicídios consumados.  

Entre os entrevistados para a pesquisa que sustenta este 

artigo, quatro dos seis adolescentes participantes, em algum 

momento evoluíram as agressões contra si para uma tentativa de 

suicídio, todas as vezes com estratégias distintas ao corte, 

normalmente, ingestão de remédios ou outras substâncias.  

A partir de uma abordagem sociológica das 

escarificações, Le Breton (2010) enfatiza que o indivíduo recorre 

a um comportamento auto agressivo, tal como bater a cabeça na 

parede, se queimar com ponta de cigarro ou cortar a própria pele, 

para, através de uma dor corporal, conter um sofrimento 

avassalador. Machucar-se se torna a única opção para recuperar 

o controle, para conter uma emoção poderosa e destrutiva. Por se 

sentir impotente frente a uma situação, o indivíduo faz um desvio 

simbólico e recorre ao real do corpo para resgatar a posição de 

agente numa circunstância que lhe escapa. Segundo o próprio Le 

Breton (2010, p.27): “Aquele que está em carne viva no plano dos 

sentimentos esfola sua pele como uma espécie de homeopatia”.  
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Os cortes funcionam e são descritos pelos adolescentes 

que os praticam como uma espécie de alívio psicológico 

temporário. Como se trata de um abrandamento fugaz, a ação é 

reproduzida, às vezes chegando a uma adição, numa tentativa de 

afastar uma angústia que consome o indivíduo. Na fobia, a 

angústia é direcionada para um objeto externo que o sujeito passa 

a evitar. No contexto das autolesões, a angústia é aliviada pela dor 

no corpo. 

Ao entrar em contato com uma das escolas que serviu de 

campo de pesquisa, todos os profissionais que souberam do tema 

do estudo apontaram Lucas como um participante em potencial. 

Dias antes, ele havia sido impedido de entrar na escola porque 

havia chegado atrasado e, diante de tal impedimento, ele abriu 

sua mochila, tirou um estilete e cortou o braço profundamente. 

Depois, se virou e saiu andando, deixando uma poça de sangue em 

frente à escola e um rastro tal que permitiu que a psicóloga e a 

diretora encontrassem-no na estação de metrô. Tal situação 

deixou os educadores, alunos e funcionários da escola perplexos 

e impotentes. O colégio chamou os pais de Lucas que o levaram 

ao hospital onde ele foi submetido a um procedimento para 

suturar os ferimentos. Ao entrar em contato com o rapaz, ele 

prontamente aceitou participar da pesquisa. 
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Lucas é filho de um pai violento, alcoolista, distante 

emocionalmente e de uma mãe que atribui a Deus a 

responsabilidade de intervir e mudar o caminho do seu filho. 

Enquanto a intervenção divina não se opera, Lucas segue pondo 

seu corpo à prova, causando diferentes reações em quem lhe 

assiste. A mãe acredita que o filho consegue tudo o que quer, mas 

parece que tudo que Lucas consegue é justamente por não atingir 

o que deseja: o reconhecimento e a segurança. O seu verdadeiro 

anseio é se sentir aceito e respeitado por sua família, 

independente de sua opção sexual. 

No caso de Lucas, não é possível reduzir as suas 

encenações apenas aos seus cortes, afinal, as suas condutas de 

risco são variadas e colocam, frequentemente, seu corpo à prova 

e por diversas vias. Apesar das autolesões terem um destinatário 

certo, a convocação dos pais para uma intervenção, 

diferentemente do efeito de um tiro preciso, elas são disparadas 

como bombas que, ao explodirem, atingem de forma difusa quem 

estiver por perto. 

As encenações de Lucas são paradoxais, pois, apesar das 

inúmeras ações que poderiam ser interpretadas precocemente 

como tentativas de suicídio (afinal ele relatou ter se jogado de um 

ônibus em movimento, se lançando à frente de carros em uma 
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avenida), elas eram, na verdade, manifestações do anseio por 

uma vida de sensações e de abundância. Sua intenção real não 

era se matar ou acabar com sua existência, mas atingir o maior 

público possível, engendrada pelo seu desejo de ser famoso, se 

tornar uma celebridade. Lucas marca na pele o traço da morte, 

sem desejar morrer. Ele transita na fronteira, marcando o traço 

da vida.  

Lucas vivenciou uma situação que o deixou 

profundamente frustrado. Participou de uma seleção para 

estudar no exterior e não ficou entre os classificados. Após a 

constatação de seu fracasso, ficou bêbado. O sintoma do pai 

apareceu como uma repetição no filho e nessas circunstâncias 

apontou para o pai as suas limitações e falhas, principalmente ao 

formular que, no seu caso, tratava-se apenas de um episódio 

isolado, diferente dele que repetia a cena de embriaguez com 

frequência. Por outro lado, a agressividade e a violência que o pai 

dirigia ao filho quando estava fora de si, retornam para Lucas 

através da sua ação contra si próprio. Agora é Lucas quem se 

machuca, se lesiona, sai de casa.  

Durante a entrevista, Lucas usava frequentemente o 

aparelho celular para mostrar as fotos das suas ações sobre o 

seu corpo. Foi solicitado a ele que guardasse o telefone, pois suas 
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palavras, ali, seriam suficientes; isso o surpreendeu. O efeito da 

transferência surge como possibilidade da sublimação da pulsão 

escópica, uma vez que as entrevistas suscitaram um espaço para 

que o jovem pudesse refletir, pensar e falar sobre sua situação de 

vida e seu sofrimento psíquico sem precisar recorrer a uma 

“amostração” de seus comportamentos violentos voltados contra 

si. A entrevista seguiu apenas amparada pelas palavras que 

deram forma a um novo discurso que foi sendo formulado.  

Mais adiante, ao explicar que um parceiro havia ficado 

chateado por ele ter postado um vídeo íntimo dos dois, foi 

novamente surpreendido quando questionado se não haveria 

uma diferença entre gravar e publicar. Ele fez um desvio e 

circunscreveu o efeito da postagem ao fato de crianças utilizarem 

indevidamente as redes sociais. Nesse ponto ele questionou: 

“Que tipo de mãe é essa que deixa uma criança usar o facebook?”. 

A sua pergunta imediatamente nos remete ao tipo de mãe que ele 

próprio tem, afinal suas encenações estão dirigidas para ela 

clamando por uma intervenção e, no entanto, ela clama por uma 

intervenção divina, já que o pai não sabe ser um pai, só sabe 

maltratar.  

Enquanto o agir de Deus não se processava da maneira 

esperada, é o próprio facebook que bloqueia a conta de Lucas por 
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trinta dias, como punição pelas publicações inadequadas. A 

restrição impede o garoto de ser visto e de trabalhar em prol do 

seu desejo de se tornar famoso, o que causa um efeito de 

contenção. Aliada à possibilidade de refletir sobre sua vida, Lucas 

percebe que esse tipo de postagem não seria capaz de lhe levar 

ao lugar almejado. Aparecem as dúvidas e incertezas sobre o 

futuro, sobre sua vida e as possibilidades. Mais do que ser 

famoso, Lucas quer ter um cargo, uma profissão, um lugar. Quer 

atender às expectativas maternas, de “ser alguém na vida”, e o 

receio de não ser capaz de atingi-las começa a se delinear.  

PENSAMENTO-AÇÃO: PRECARIEDADE DO 

PROCESSAMENTO SIMBÓLICO 

A dificuldade encontrada por Lucas de colocar em 

palavras o seu sofrimento psíquico e a maneira como recorria às 

ações como demonstração de seu mal-estar é elucidado pelos 

psicanalistas Jeammet e Corcos (2005). Os autores 

circunscrevem as novas modalidades de sintoma na 

adolescência sob o rótulo “patologias do agir”, esclarecendo que 

essas manifestações são temporárias, sem desdobramentos 

futuros. Segundo os autores, era comum encontrar nos 

adolescentes um mal-estar traduzido como abandono, 

acompanhado de uma auto depreciação, sintomas esses muitas 
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vezes passados despercebidos pelos adultos. Eles contrapõem 

essa modalidade de mal-estar com as manifestações atuais que 

agora são vivenciadas como distúrbios do comportamento, 

principalmente através de condutas ativas, que se dão a ver e 

convocam os pais para uma intervenção. Essas manifestações 

têm como palco principal o corpo, pois ele se presta a uma 

objetalização. Por outro lado, o corpo tem um papel organizador 

na personalidade e por esse motivo ele é tão convocado nas 

expressões psicopatológicas, quando a função de identidade é 

atingida. Os autores esclarecem que todo golpe à identidade, 

lembrando que ela está em modificação no período da 

adolescência, comporta uma tradução corporal, assim como toda 

angústia comporta uma dimensão somática.  

Ainda seguindo nas ideias propostas por Jeammet e 

Corcos (2005), eles acrescentam que frente às inúmeras 

mudanças engendradas pela puberdade, o corpo, apesar de ser 

palco de transformações em sua distribuição e proporção, 

continua sendo o elemento que permite uma identificação tanto 

do sujeito com o seu eu, como também com os outros que estão 

ao seu redor. Ele é o elemento da continuidade, aquilo que se dá a 

ver. Através dos usos que são feitos do corpo é possível entendê-

lo como linguagem, pois ele pode ser requerido como meio de 
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comunicação trazendo em si a possibilidade da dramatização. 

Consequentemente, o corpo é convocado para expressar os 

traços psicopatológicos quando o adolescente não se sente 

reconhecido. Ele se sente compelido a repetir condutas que 

ultrapassam o plano apenas representacional chegando a uma 

extrapolação para as vias do comportamento. Por isso, pode-se 

falar em patologias do agir, que encontram seu maior público 

entre os adolescentes, apesar de não ser específica dessa idade. 

A ação torna-se o substituto do trabalho psíquico de elaboração. 

O transbordamento acontece pela dificuldade de encontrar 

operadores de ordem apenas mental, extrapolando para as vias 

do agir.  

Outro aspecto, também destacado pelos mesmos autores 

(2005) acerca das novas problemáticas psicopatológicas da 

adolescência, se refere à compulsão de repetir uma determinada 

conduta que geralmente manifesta-se pelas vias do 

comportamento. A descarga torna-se uma via substitutiva, 

refletindo o transbordamento pulsional e a dificuldade para uma 

expressão apenas mental. Entrelaçando este conceito com o 

comportamento de se cortar dos adolescentes pode-se inferir 

que recorrer às palavras para dizer que se está em sofrimento 
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não dá conta dos sentimentos de tristeza e desamparo, sendo 

necessário fazer o corpo sangrar para sinalizar a dor psíquica.  

O adolescente pode recorrer às encenações para revelar 

seu sofrimento. Se as manifestações não forem reconhecidas a 

tempo, eles vão agravando as maneiras de se expressar, podendo 

culminar no que Lacan (1962-63/2005) denomina “passagem ao 

ato”. Recorrer a tais comportamentos denuncia que o 

adolescente estava ocupando um lugar que se tornou 

insuportável para ele. Verifica-se, nesses casos, o que Forget 

(2011, p. 9) denominou como o “deslizamento do desvario ao 

desespero”, ao se recorrer a comportamentos compulsivos, 

fugas, envolvimento com jogos arriscados, condutas perigosas 

que deixam a vida por um fio. A dramatização, inerente a tais 

condutas, serve como um alerta, pois denunciam também o 

momento que as precedeu e foi desconsiderado.  

Forget (2011) ainda esclarece que as manifestações 

extremas de sofrimento passam para a cena pública apenas em 

um segundo momento. Elas são precedidas por demonstrações 

mais discretas que se produzem na privacidade da cena familiar, 

entretanto, por não encontrarem interlocutores, avançam para o 

palco social.  
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A autora (2011) continua sua exposição acerca das 

colocações em ato e dos transtornos do comportamento 

esclarecendo que as encenações engendradas pelos 

adolescentes cumprem a função de comunicar o que eles não 

conseguem verbalizar. Ela justifica o uso do termo “encenação”, 

que se refere ao que Lacan denominou acting out para enfatizar a 

expressão da identidade do adolescente nesses atos, cujo 

sentido ele não reconhece, tampouco pode dialogar com os 

adultos, por se tratar justamente de uma fala impossível de se 

dizer.  

Lacan (1962-63/2005), em seu seminário dedicado ao 

tema da angústia, faz uma distinção dos termos ato, acting out e 

passagem ao ato, pois reconhece que a psicanálise considerava o 

ato inconsciente como aquilo que surgia quando a tarefa de 

rememoração falhava, não havendo uma conceituação para os 

distintos atos que o indivíduo praticava. Utiliza-se do caso Dora e 

da jovem homossexual, referidas por Freud ao longo de sua obra. 

Esclarece que o acting out é uma conduta adotada por um sujeito 

que reclama o deciframento de um outro, a quem ele endereça 

seu agir. Trata-se de uma transferência selvagem, pois o sujeito 

nada demonstra explicitamente. Engendra-se, neste processo, 

uma demanda de simbolização, onde se solicita ao outro tornado 
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surdo, ouvir. A falha no processo de simbolização evidencia que o 

sujeito não tem condições de falar em seu próprio nome, pois 

como não sabe o que está demonstrando, precisa que o 

espectador, a quem dirige seus atos, possa lhe interpretar a partir 

do que se dar a ver na ação.  

Lacan, ainda no mesmo seminário, complementa que o 

acting out surge como alternativa para uma angústia 

demasiadamente violenta. Para o psicanalista, o acting out se 

processa ao longo de uma análise, quando o analista, ao invés de 

se conservar no seu discurso, comporta-se como um mestre ou 

faz uma interpretação inadequada. A partir da colocação em ato 

fora da cena analítica pelo analisante, o analista deve agir na 

transferência, permitindo ao sujeito que ele supere a conduta de 

(de)mo(n)stração, para se inserir em seu discurso (CHEMAMA,  

VANDERMERSCH, 1998).  

A preferência pelo uso da palavra “encenação” por Forget 

(2011) se refere também à assertiva de que não se trata de um ato 

verdadeiro, onde há uma escolha pessoal do sujeito, mas guarda 

uma relação próxima com um “esboço de ato”, uma cena teatral, 

aludindo ao que não pode ser dito por ainda não ter sido pensado. 

A autora sugere como via alternativa a tais práticas, a 
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reintrodução e o respeito ao tempo de pensar, que parece se 

esvair nessas situações.  

Continuando com suas ideias, uma “encenação” reclama 

uma testemunha, uma direção para alguém que ocupa o lugar de 

espectador, observador, mas que possa, para além de olhar, 

interferir. O adulto é, neste sentido, convidado a compreender, 

escutar aquilo que é visto, que se dá a ver. Há o apelo de 

reconhecimento e também de tradução. O adulto, ao atender essa 

demanda, sanciona o ato, primeiro para sinalizar ao adolescente 

que reconhece a consistência da ação, segundo para evitar a 

repetição e o exagero. O interdito do outro, promove uma barra, 

restrição de gozo ilimitado a que o indivíduo se encontrava 

assujeitado, apontando, assim, outras vias possíveis de solução.  

A dificuldade de operar limites torna-se cada vez mais 

frequente porque apenas um sujeito responsável e que está 

debaixo de uma lei e de um interdito pode transmitir limites e 

proibições. A fala confiável que opera os limites apenas se 

processa quando os interlocutores estão balizados por uma 

restrição de gozo que permite o adiamento das satisfações.  

Apesar da teoria acerca do acting out ter sido conceituada 

a partir do que se processa transferencialmente na cena 
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psicanalítica, é possível pensar nesta ação em indivíduos fora da 

análise, pois se considera o out como um fora da cena social, no 

qual o pedido de endereçamento, ao invés de dirigido ao analista, 

é direcionado ao Outro de cada um. O ato funciona como suporte, 

como uma atuação posta no exterior pela dificuldade do 

processamento psíquico, denunciando assim uma falha na 

simbolização. Conforme elucidado por Mayer (2001, p. 82), o 

acting out é “a forma de atuação na qual parece funcionar uma 

espécie de curto-circuito entre o impulso e a ação, pulando-se o 

processamento psíquico”.  

Quando as encenações persistem, na falta de um 

interlocutor que as barre, o indivíduo pode chegar ao ponto de se 

ejetar para encontrar seu lugar. O acting out cede lugar para a 

passagem ao ato, revelando a situação insuportável na qual o 

adolescente se encontra. Nesses casos, ele não conta mais com 

um espectador, alguém para endereçar a sua dramatização. Ele 

foge por se sentir preso à armadilha do Outro. Forget (2011) 

sinaliza que a consequência lógica de uma sequência de acting 

out que não atinge o alcance simbólico desejado é avançar para 

as passagens ao ato. É justamente por reconhecer o 

encadeamento progressivo que a autora enfatiza a necessidade 

de um tratamento preventivo dirigido aos adolescentes.  
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Alberti (1999) inicia sua explicação acerca do sujeito 

adolescente denunciando que muitas vezes o psicanalista chega 

atrasado para atendê-lo, quando este já́ fez uma passagem ao 

ato, por ter vivenciado o momento considerado auge da crise. Ela 

sinaliza que a presença do analista era necessária muito antes, 

entretanto a demanda não foi solicitada, vista, endereçada. A 

autora esclarece que a maioria dos jovens que chegam a tentar 

suicídio são histéricos e que até o último minuto vacilam quanto 

ao desejo de se matar. Entretanto, como em alguns casos 

desconhecem os perigos envolvidos nos métodos que utilizam, 

logram êxito “acidentalmente”, sinalizando que não estavam tão 

decididos pela interrupção da vida.  

Le Breton (2012) esclarece que ao se deparar com uma 

situação de morte real e conseguir retornar à vida, o indivíduo 

renasce com uma potencialidade inesperada que lhe garante a 

recuperação e o controle da sua existência. Apesar da situação 

ser limítrofe e conter verdadeiramente uma aproximação com a 

morte, caso o resultado não seja fatal, o confronto simbólico ou 

real com o falecimento tem o poder de metamorfose individual, 

que permite ao adolescente reconstituir o gosto pela vida, mesmo 

que temporariamente. 
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O autor esclarece que o termo “conduta de risco” se refere 

a um leque de comportamentos que expressam de maneira 

simbólica ou real a experiência de perigo. Está presente, 

geralmente, a deliberação do sujeito frente a tais 

comportamentos que conjugam o perigo de morrer, de se ferir, de 

alterar o futuro ou de colocar sua saúde em vulnerabilidade. Le 

Breton (2012) aponta que os indivíduos que recorrem às condutas 

de risco são pessoas que enfrentam dificuldades para encontrar 

o significado de sua existência. Eles aderem a tais 

comportamentos como resultado da impossibilidade de se 

reencontrarem consigo mesmos, no entanto, o preço pago por 

essa tentativa, além de ser alto, não comporta nenhuma garantia 

de êxito.  

Lucas, ao explicar os motivos que o levaram a fazer os 

primeiros cortes, sinaliza uma insatisfação consigo, afinal, 

achava-se feio. Além do julgamento pela aparência, alguns 

fatores como os conflitos familiares, a exigência por parte dos 

pais para que assuma uma sexualidade inconsistente com seu 

desejo, (ele se considera bissexual), contribuem para que recorra 

aos cortes. Além disso, explica que se mostra como uma pessoa 

alegre, mas na verdade se sente muito triste, carrega consigo 

uma iniciação sexual precoce por ter sido vítima de abuso sexual 
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aos 11 anos, pelos primos mais velhos. Naquela idade não 

compreendia o que estava vivenciando. 

O corpo de Lucas é um recurso para que ele possa se 

mostrar, também o cenário dos seus conflitos. A passagem da 

sexualidade infantil para uma sexualidade “adulta” faz reviver 

feridas antigas, dúvidas quanto ao corpo de homem e de mulher e 

a cena em que Lucas se corta e sai andando deixando atrás de si 

um rastro de sangue remete a questão da castração e da 

menstruação. Suas ações que envolvem condutas de risco com 

tentativas de suicídio são também uma maneira de atrair o olhar 

das pessoas nas redes sociais e conquistar cada vez mais 

seguidores. Conforme suas palavras, importa para ele “causar” e 

para atingir seus objetivos não mede esforços, mesmo que seja 

ao custo de lesões corporais, ou uso de adornos, como a lente de 

contato branca que lhe deixa com “aparência bizarra”. Os cortes, 

inclusive, começaram após ele descobrir que uma cantora 

famosa deliberadamente se lesionava e este fato ter sido 

destaque na mídia internacional.  

Por outro lado, os cortes são o recurso para materializar 

o sofrimento em dor. Esse episódio em frente ao portão da escola, 

quando se feriu com o estilete por ser impedido de entrar na 

instituição, atualizou para o adolescente sua frustração por 
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alguns aspectos da sua vida: a situação conflitante com sua 

família, não ter sido selecionado para estudar no exterior, os 

desencontros amorosos, além dos já comentados. O sofrimento 

por perceber que simplesmente não pode alcançar tudo que 

deseja, contrariando a fala de sua mãe: “Você sempre consegue 

tudo que você quer”, circunscreve para Lucas a impossibilidade, a 

falta insuportável.  

Quando as lesões chegam ao ponto de levar ponto, a 

consequência serve como contenção para novos episódios. A ida 

de Lucas ao hospital para suturar os talhos cutâneos merece 

alguns destaques. Primeiro, o apelo para sentir uma dor no corpo. 

Ele insiste em ser submetido ao procedimento sem anestésicos. 

Lucas precisa sentir seu corpo vivo, sentir a sensação de ter seu 

corpo sendo costurado, o que nos leva a pensar qual ponto da sua 

história, precisa de fato ser costurado, remendado? Algo na sua 

existência precisa ser restaurado.  

Sobre esse aspecto, a sua decisão de se submeter ao 

procedimento sem anestésico não se concretiza porque o médico 

interfere, pois por se tratar de um adolescente quem poderá 

decidir quanto à anestesia é seu responsável legal, no caso a mãe, 

que decide pelo uso da medicação. Nesse ponto específico Lucas 

se depara com as limitações do ser adolescente e ainda não poder 
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tomar decisões acerca da sua vida, do seu corpo, porém o ato 

serve como contenção para novas dores. A interferência do 

médico coloca a mãe na sua função de decidir pelo filho, ao invés 

de esperar passivamente a providência divina; ao mesmo tempo 

subverte a afirmativa da mãe de que ele consegue tudo que quer.  

Nessa situação uma coisa Lucas alcançou: que a sua mãe 

entrasse em cena. 

O segundo ponto que merece ser destacado é que o 

médico esclarece que através daquele tipo de corte ele não 

conseguiria se matar, mas poderia perder o braço. Ter 

conhecimento que corria o risco de amputar um membro, serviu 

como alerta e produziu um efeito. Isso marca uma diferença 

importante: uma coisa é encenar a castração, outra é que ela se 

concretize no real. Le Breton (2012) sinaliza que um 

comportamento de risco que coloque o corpo à prova e bordeie a 

existência é capaz de servir como contenção para outras 

condutas de risco, pois circunscreve a possibilidade de morte.  

Para Lucas, perder o braço parece até mais sério que 

perder a própria vida. Se há uma banalização em seus 

comportamentos suicidas, tanto que ele formula à pesquisadora 

o questionamento: “Acredita que eu ia me matar por causa de uma 

lente de contato?”, a possibilidade real de amputação do membro 
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serve como efeito surpresa e “causa” (Essa palavra foi 

propositalmente colocada em aspas para sinalizar que este é o 

termo empregado pelo próprio Lucas ao esclarecer sobre seu 

objetivo através das publicações bizarras nas redes sociais, ele 

deseja “causar” nas pessoas uma reação, implicá-las em um 

posicionamento. Neste caso, as palavras do médico ao comunicar 

a possibilidade de amputação causam em Lucas uma 

mobilização) em Lucas, que não poderia continuar vivendo sem o 

braço, o que nos leva a inferir que a castração no real seria 

insuportável, enquanto que arriscar a vida é sinal de bravura.  

Terceiro, as marcas dos cortes servem como memória 

entalhada na carne, de tal forma que os impulsos posteriores 

para se cortar são contidos ao olhar as cicatrizes. Esses “cortes 

de verdade”, diferente dos superficiais, assustam a ele próprio, ao 

mesmo tempo lhe dão a impressão de ser capaz por ser admirado 

por tal ato. Quando conta os onze pontos, Lucas contabiliza seu 

sofrimento. A revelação do médico a respeito do risco de morrer 

apenas com lesões verticais revelou, de um modo bizarro e 

arriscado, a intenção do seu ato: não queria verdadeiramente 

morrer. O adolescente sinaliza que a situação na escola serviu 

como ponto final aos cortes, afinal foram “cortes de verdade” 

aplaudidos pela sua “família suicida”, grupo com o qual se 
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comunicava virtualmente, através de mensagens no aplicativo 

WhatsApp.  

Lucas emprega seu corpo de diversas maneiras para 

“causar” e para atrair fãs, curtidas, visualizações. Além disso, em 

seu discurso, indica o desconforto como mola propulsora à ação. 

Tomado por uma raiva, vivenciando um estresse que não 

consegue manejar, corta-se. Entretanto, além das 

escarificações, assume outras condutas de risco: jogar-se do 

ônibus em movimento, lançar-se na frente dos carros, ingerir 

uma superdosagem de medicação. Mecanismos que revelam 

ataques ao corpo como uma forma paradoxal de testar os 

próprios limites. A intenção não é a morte em si, mas sobreviver 

apesar de ter perdido as esperanças. Confrontado com o 

resultado da prova que lhe tira o sonho de morar no exterior, 

aliado aos conflitos familiares, Lucas tem uma reação extrema ao 

ter sua entrada no colégio negada. A proibição de cruzar o portão 

porque estava atrasado atualiza para ele a impossibilidade de 

concretizar essa experiência de vida.  

As encenações levadas adiante por Lucas se manifestam 

de diferentes maneiras, entretanto todas são registradas e 

publicadas. Em seu comportamento fica nítido que não há 

intermediação entre o impulso e a ação. Frente a uma situação em 
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que se sente rejeitado, confrontado, parte imediatamente para a 

ação, sem refletir sobre as consequências. Além disso, expõe os 

efeitos do ato em seu corpo para chocar. Em suas palavras, 

“causar” espanto, choque em quem quer que lhe veja. Os pais 

explicam o comportamento do filho como manifestação maligna 

e acreditam que Deus interferirá, no sentido de resolver o 

problema. A fé́, neste caso, descompromissa os pais da função de 

serem operadores de limites e de contenção. Deus proverá. Foi 

necessária a interferência da escola que enxergou o 

comportamento bizarro invadindo a cena social para implicar os 

pais nos cuidados com o filho em sofrimento. Foi preciso que um 

terceiro traduzisse para o casal parental aquilo que o 

adolescente insistia em comunicar via ação.  

Lucas precisou “chegar ao ponto de precisar de ponto”, 

situação em que foi confrontado com a possibilidade real de 

amputar o braço, para que a escola interferisse condicionando a 

sua continuidade na instituição a um tratamento especializado. 

Momento em que os pais são convocados a se posicionarem.  

Le Breton (2014) aponta que a dor presente nos ritos de 

passagem é capaz de conceder privilégios e poderes a quem lhe 

suporta. Mais uma vez podemos recorrer ao exemplo de Lucas 

para ilustrar a necessidade de sentir o estímulo doloroso. Cortar-
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se profundamente no braço não foi capaz de provocar dor, então 

o adolescente queria se submeter ao procedimento médico de ter 

seus ferimentos suturados sem analgesia. Nesse momento, 

Lucas se depara mais uma vez com as impossibilidades inerentes 

do ser adolescente. Ele não tem autonomia suficiente para decidir 

a respeito do que seria injetado em seu corpo, afinal, por ser 

menor de idade, a decisão quanto ao uso de anestésicos fica por 

conta de seu responsável, no caso, sua mãe. Mas, 

paradoxalmente, Lucas mostra que pode agir sobre o seu corpo 

causando tamanho prejuízo. Por outro lado, publicar as fotos da 

lesão, do procedimento médico e do resultado dos ferimentos 

costurados, concede a Lucas o reconhecimento social do grupo 

que se auto lesiona e, consequentemente, poderes uma vez que 

ele é apontado como alguém que sim, faz cortes de verdade.  

Há um efeito no comportamento de Lucas quando ele 

percebe que postar vídeos de pornografia e de autolesões não 

seriam vias possíveis para lhe trazer o reconhecimento que 

almeja, tampouco contribuiria para sua futura profissão, 

jornalista comediante. Em lugar das encenações para a morte, 

passa a postar vídeos dançando, que, além de terem sido bastante 

visualizados, foram comentados por Anitta, atual ícone do tipo de 

música que ele encena. Lucas é um artista, porém ainda está em 
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busca do seu talento para explorá-lo de maneira a obter o retorno 

que almeja.  

A fala provoca um efeito no adolescente, afinal para ele 

tudo bem morrer, mas perder o braço o assusta e inviabilizaria 

sua existência. Lucas se coloca à prova como se fosse uma 

situação de tudo ou nada. A prova auto imposta revela a 

necessidade de construir um sentido para permanecer vivo. 

Segundo exposto por Le Breton (2012), as condutas de risco são 

os novos ritos de passagem, agora individuais e solitários, 

recurso utilizado quando há uma falha da sociedade em 

comunicar ao jovem por quais razões ele deve viver. Lucas sabe 

apenas que deseja ser alguém na vida para atingir a expectativa 

materna.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do presente trabalho sustentou-se a ideia de que 

os cortes são comportamentos auto lesivos e que a intenção dos 

adolescentes ao recorrer a esse tipo de prática não é se matar, 

mas driblar uma angústia sentida e nomeada como dor psíquica 

que ameaça consumi-los completamente.  Sendo assim, os 

cortes, a princípio, não são comportamentos suicidas, podendo 
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ser melhor caracterizados como um remédio ou método para 

extravasamento pulsional. 

Geralmente, a ação de se escarificar é gradativa. Ela 

costuma ser antecedida por condutas mais discretas até se 

concretizar como corte na superfície corporal. As próprias 

lesões são progressivas, iniciam-se com pequenos e superficiais 

talhos em lugares que podem se manter escondidos e vão se 

intensificando, tanto no que se refere à extensão como à 

profundidade, além de avançarem para partes mais visíveis do 

corpo. Caso as cicatrizes não sejam contidas pelas pessoas a 

quem elas estão endereçadas, elas vão avançando para a cena 

social.  

No caso de Lucas não é possível reduzir as suas 

encenações apenas aos seus cortes, afinal as suas condutas de 

risco são variadas e colocam seu corpo à prova frequentemente 

e por diversas vias. O resgate das entrevistas de Lucas não 

cumpre a função de simplesmente confirmar a teoria sobre o 

tema, mas de privilegiar as singularidades do adolescente, uma 

vez que em psicanálise tratamos sempre do particular, do 

inconsciente de cada sujeito (MARCOS, 2018). Neste caso, apesar 

das autolesões terem um destinatário certo, diferentemente do 

efeito de um tiro preciso, suas ações são recorrentemente 
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disparadas como bombas, que ao explodirem, atingem de forma 

difusa quem estiver por perto. Para Lucas, resistir à dor é uma 

forma de testar seu autocontrole, funcionando como testemunho 

do domínio de si mesmo frente aos acontecimentos do mundo e 

sinaliza a destruição da criança abrindo a possibilidade do 

renascimento. 

Apesar de Lucas falar em seus atos como tentativa de 

suicídio e seus comportamentos apontarem para uma 

banalização da vida, ele não desejava de fato a morte. Suas 

tentativas sempre registradas e publicadas funcionavam, por um 

lado, como contenção do sofrimento psíquico e, por outro, como 

súplica para uma intervenção, fosse essa intervenção da escola, 

da pesquisadora, dos amigos, do SAMU. Seus atos avançaram 

para a cena pública uma vez que os pais estavam impossibilitados 

de agir, o pai pela condição de alcoólatra e violento e a mãe que se 

eximia da responsabilidade, atribuindo à Deus a responsabilidade 

de uma contenção.  

Além da gradação, no caso de Lucas é possível 

compreender que suas encenações são uma tentativa de 

circunscrever, através do corpo, um mal-estar de ordem psíquica 

dirigido ao Outro tornado surdo e cego, incapaz de perceber os 

efeitos e consequências das lesões autoprovocadas. Ao mostrar 
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ao grande público virtual o efeito das suas ações auto agressivas, 

ele tenta sensibilizar os pais quanto ao seu sofrimento, 

denunciando sua falta de ancoragem.  

Como consequência da precariedade simbólica, o 

adolescente vive um colapso de significados, sendo seus 

pensamentos automaticamente traduzidos em ações. No caso de 

Lucas, a mobilização para o agir causa prejuízos corporais como 

uma forma de pagamento para alcançar a materialização da dor 

psíquica. Através desta estratégia, o indivíduo experimenta, ainda 

que por pouco tempo, ser o agente daquilo que lhe causa 

sofrimento, resgatando uma posição mais ativa. A oportunidade 

para refletir acerca das suas encenações e comportamentos de 

risco, permitiu a Lucas a inserção de um tempo intermediário 

entre o impulso para agir e suas ações. Houve uma mudança no 

discurso de Lucas ao longo das entrevistas concedidas à 

pesquisadora. Inicialmente, o garoto falava sobre cenas 

chocantes de colocação do corpo à prova e à mostra. Em seguida, 

abriu espaço para reflexão, comentou sobre outros vídeos em 

que dança, interpreta, o que permitiu a nomeação do seu desejo 

acerca do futuro, de ser jornalista comediante.  

Os comportamentos de Lucas repetiam ações contra o 

seu corpo, porém denunciavam um sujeito em emergência 
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subjetiva. Alguém que estava em grave sofrimento psíquico e 

precisava ser contido, escutado, compreendido. Os pais e os 

educadores precisaram suportar o grau de agressividade que 

Lucas dirigia para si mesmo para apontar ao garoto outra saída 

que não passasse necessariamente por tamanha violência.  

A partir da análise das entrevistas com Lucas é possível 

perceber dois tempos presentes nas ações que machucavam seu 

corpo. O primeiro é o tempo da sensação, onde, através dos 

cortes, Lucas sentia um alívio temporário da angústia. Tal alívio 

era necessário para que ele não sucumbisse frente a esse afeto 

sem nome, sentimento sem contorno. Apenas em um segundo 

momento, a lesão torna-se uma marca corporal, quando foi 

possível falar do ferimento, da experiência de ser costurado, 

contado os pontos um a um, buscando delimitar um sentido para 

eles. Podemos chamar esse segundo movimento de tempo de 

simbolizar, possibilitado pelo espaço de fala, onde a dor 

(re)velada no corpo ganha voz. Inclusive é importante salientar 

que o ato do pensamento e do diálogo com a pesquisadora 

colocou em stand by o ato motor e em suspensão o movimento da 

pura demonstração, abrindo espaço para refletir e simbolizar 

aquilo que estava em cena (LORENA, 2016). 
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Vários comportamentos de Lucas o faziam andar 

permanentemente em corda bamba, elevando sua vida a uma 

experiência de sensações e de abundância de perigo, mas em 

todos os atos ele deixava um rastro para a sua salvação. 

Paradoxalmente, Lucas é um garoto sonhador e sonha com vida, 

uma vida de sucesso, de celebridade. Sonha em andar pelas ruas 

e ser reconhecido, quer ter um cargo, um trabalho, autonomia, 

“ser alguém na vida”. Encontrar-se frente a escolhas e eleger um 

caminho para si, ser jornalista comediante, pode inscrevê-lo no 

tempo seguinte, alcançado por alguns jovens através de um 

trabalho de análise, o tempo da criação. No caso de Lucas, ter 

circunscrito esse objetivo para si provocou um deslocamento de 

divulgação de vídeos pornográficos, violentos e suicidas para 

vídeos dançando, criando, interpretando. 
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RESUMO 
Essa comunicação apresenta uma leitura temática da obra de Merleau-
Ponty, destacando-se o diálogo estabelecido com a psicanálise 
freudiana.  Para tanto, além de obras de Freud citadas por Merleau-
Ponty, recorre-se a alguns comentadores cujas ideias são horizontes 
férteis para esta pesquisa: Pontalis (1961; 1971); Green (1964); Ayouch 
(2012; 2012 a); Mezan (2017), entre outros. Merleau-Ponty se interessa 
profundamente pela psicanálise e pela cena do inconsciente, desde as 
primeiras obras, ensaios, conferências, cursos ministrados na 
Sorbonne e no Collège de France podemos notar esse interesse e 
investimento. Nessa leitura da psicanálise destaca-se a 
problematização a respeito da consciência perceptiva e as ligações 
entre o corpo e os afetos, a consciência e o inconsciente, o desejo e a 
pulsão. Assim, nenhuma conduta é somente o simples resultado de um 
mecanismo corporal, pois não há um centro espiritual que comanda e 
uma periferia de automatismos. A leitura de Freud e da Psicanálise 
apresenta-se como fundamental para a filosofia de Merleau-Ponty, pois 
lhe permitiu um aprofundamento das teses da fenomenologia da 
percepção em direção a uma ontologia da carne, evidenciando-se as 
relações entre o corpo estesiológico, a imagem corporal e dinâmica das 
pulsões.  
 Palavras-Chave: Merleau-Ponty; Freud; Corpo; Inconsciente. 
 

O CORPO E O INCONSCIENTE   

É no presente que compreendo meus vinte e cinco 
primeiros anos como uma infância prolongada que devia 
ser seguida por uma servidão difícil para chegar, enfim, à 
autonomia. Se me reporto a esses anos tais como os vivi e 
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os trago em mim, sua felicidade recusa-se a deixar-se 
explicar-se pela atmosfera protegida do ambiente 
familiar: é o mundo que era mais belo, as coisas que eram 
mais atraentes, e nunca posso estar seguro de 
compreender meu passado melhor do que se compreendia 
a si mesmo quando o vivi, nem fazer calar seu protesto. A 
interpretação que lhe dou está ligada à minha confiança na 
psicanálise; amanhã, com mais experiência e mais 
clarividência, talvez eu a compreenda de outra maneira, e, 
consequentemente, construa de outra maneira o meu 
passado (MERLEAU-PONTY, 1945, p. 403). É necessário ter 
sido analisado ou ser analista para saber verdadeiramente 
como as coisas acontecem e por consequência, de maneira 
precisa, quais são os resultados de uma cura (MERLEAU-
PONTY, 2016, p. 276) (Entrevista concedida a Georges 
Charbonnier, por volta de 1958).  

Cada leitor de Freud, penso eu, lembra-se de suas 
primeiras impressões: um incrível viés em relação às 
interpretações menos prováveis, uma teimosia maníaca 
do sexual, sobretudo, em suas formas desqualificadas; a 
significação, a palavra, a ação perdida em favor de 
trocadilhos risíveis.  Então, à medida que lemos e que nos 
reportamos à nós mesmos, [à medida] que os anos 
passam, uma espécie de evidência da psicanálise se 
estabelece inexplicavelmente, e, assim, voltamos a viver 
em paz nesta hermenêutica implacável (MERLEAU-
PONTY, 2000, 278, 279). 

Merleau-Ponty  não fez análise, nem  foi analista,   mas foi 

um leitor atento do trabalho de Freud e da Psicanálise, 

reportando essa leitura à sua própria experiência e, 

seguramente, a sua filosofia, nessa espécie de hermenêutica 

implacável que é a Psicanálise e também a filosofia de Merleau-

Ponty em relação às evidências da percepção ou a nossa 
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mitologia pessoal. Há diferenças claras entre os dois 

pensadores. Por exemplo, o que Merleau-Ponty chama de 

“inconsciente” rendeu-lhe a crítica da continuidade que ele 

estabelece entre a consciência e o inconsciente da parte 

de   muitos psicanalistas, tais como André Green, Jean-Bertrand 

Pontalis, Jacques Lacan. Para Merleau-Ponty (1968), o 

inconsciente é o sentir mesmo, já que o sentir não é a posse 

intelectual daquilo que é sentido, mas despossessão de nós 

mesmos em nosso próprio benefício, abertura que não 

precisamos pensar para reconhecê-la. Assim, “a dupla fórmula 

do inconsciente (“Eu não sabia” e “Eu sempre soube”), 

corresponde aos dois aspectos da carne, aos seus poderes 

poéticos e oníricos” (MERLEAU-PONTY, 1968, p. 179). Nesse 

contexto: 

o inconsciente do recalcamento seria uma formação 
secundária, contemporânea da formação de um 
sistema de percepção-consciência, e o inconsciente 
primordial seria o laisser-être, o sim inicial, a indivisão 
do sentir (MERLEAU-PONTY, 1968, p. 179).   

 

Assim, pouco a pouco, Merleau-Ponty aprofunda-se na 

arqueologia do corpo para habitar as regiões invisíveis, vagas ou 

ocas da carne conforme a dinâmica das pulsões freudianas.  
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Essa relação com o corpo é fundamental na Psicanálise. 

Na conferência O Eu e o id (1923), Freud apresenta uma nova 

divisão da psique: o Eu, o Id e o Superego que são, ao mesmo 

tempo, estruturas conscientes e inconscientes. Nesse sentido, a 

personalidade e o caráter de um indivíduo resultam de uma 

sucessão de processos de identificação (o Édipo, as pulsões de 

vida e morte) e a busca do Eu (o Eu  é acima de tudo corporal) para 

encontrar um equilíbrio dinâmico entre as exigências do Id 

(reservatório de pulsões) e o superego (instância crítica e 

protetora da  consciência).  Assim, as percepções corporais estão 

ligadas as pulsões e à representação do nosso corpo em geral 

(FREUD, 1977). 

 Para Green (1961), o corpo na psicanálise é sempre o 

corpo imaginário, cujo modelo está no inconsciente do sujeito. 

Mas, não se trata de instaurar um dualismo corpo e imagem de 

corpo, mas sim de buscar o enraizamento de ambos em uma 

dialética encarnada entre o Eu e o Id, tendo a experiência do 

desejo como centro de nossa subjetividade.  Apoiando-se em 

Merleau-Ponty, especificamente na leitura da obra Signos, Green 

(1961), afirma que a percepção em sentido amplo (estímulos 

sensoriais ou cinestésicos), não é suficiente  para fundar a 

imagem do corpo como processo subjetivo.  Dessa forma  
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é na oposição entre o corpo que percebe e o corpo 
percebido que se constituem os fundamentos da 
subjetividade (...). Essa oposição, essa alienação não se 
traduz ainda em uma amalgama estesio-energético, 
mas na confrontação Eu/Outrem ou ainda 
prazer/desprazer” (GREEN, 1961, p. 69).  

 

Ainda de acordo com Green (1961), as funções estésicas, 

classicamente, pertencem ao sistema do Eu, na qual se ligam as 

relações entre os processos de identificação do Eu e do ID. Dessa 

forma, “o eu é para Freud, ao mesmo tempo, representação da 

corporeidade e um lugar de trabalho, aquele da representação à 

medida em que ele coloca em forma a atividade pulsional” 

(GREEN, 1961, p. 72).  Assim, a imagem do corpo envolve o 

antagonismo das pulsões de vida e de morte, os mecanismos 

defensivos, uma topologia e uma economia, ou seja, “os meios que 

o sujeito coloca a sua disposição para realizar seus fins e o 

trabalho que ele submete ao seu desejo” (GREEN, 1961, p. 73).    

Nesse texto, Green (1961), reflete também sobre a relação 

entre o corpo próprio, o sentimento do corpo, ou a imagem do 

corpo e a percepção que o analista tem da compleição corporal do 

paciente que lhe chega através da palavra vocalizada, 

considerando-se, portanto, em uma sessão, os estados do corpo, 

os afetos e emoções, a vocalização e a linguagem. Ele evoca 

assim a reflexão sobre a fenomenologia da linguagem de 
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Merleau-Ponty entre o corpo percebido e o corpo falante 

(MERLEAU-PONTY, 1960); bem como as relações entre o esquema 

corporal e a imagem do corpo, baseando-se em autores como  

Paul Schilder, Melanie Klein, Lacan e François Dolto (MERLEAU-

PONTY, 1945; 1995).  

De fato, Merleau-Ponty aprofunda a dialética da 

consciência encarnada, tema presente desde os seus primeiros 

trabalhos, a partir da Psicanálise, inicialmente concordando com 

a leitura de Politzer. A leitura de Politzer feita por Merleau-Ponty 

relativiza o freudismo ao privilegiar o drama ou a história 

concreta do indivíduo em detrimento de uma interioridade 

inacessível ou um lugar de forças impessoais. Assim, esses 

fenômenos são a possibilidade de uma vida fragmentada da 

consciência que não possui uma significação única. O sonho é um 

exemplo dessa vida fragmentada e de uma linguagem que escapa 

aos parâmetros da linguagem tradicional (MERLEAU-PONTY, 

1968; 2003). Mas, como percebemos na entrevista concedida a 

Georges Chabonnier, por volta de 1958, Merleau-Ponty será um 

leitor atento e sistemático da obra freudiana, construindo pouco a 
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corpo estesiológico, base de sua ontologia da carne (MERLEAU-

PONTY, 2016; 1995; 2001).  

No artigo Du Comportement à la chair: itinéraire Merleau-

Ponty,  Green  (1964) afirma que:  

 A Estrutura do Comportamento, crítica do objetivismo 
científico, permaneceu prisioneira de uma concepção de 
integração. O inconsciente permaneceu como sendo o 
não integrado e o trabalho de Freud como um inventário 
de anomalias. A Fenomenologia da Percepção refletia 
uma posição existencial e o inconsciente como uma 
sexualidade desprovida da especificidade que Freud lhe 
havia dado para se dissolver em significados muito 
gerais, especialmente próximos da análise 
existencial. Mas, Merleau-Ponty aportou um julgamento 
mais sutil sobre a psicanálise no final de sua vida; não que 
ele tenha reconhecido completamente a sua verdade,  
mas, sobretudo, que ele pensou que sua filosofia deveria 
ser revista e que a psicanálise poderia contribuir para 
essa revisão  (GREEN, 1964, p. 1027). 

 Não tendo sido analisado, nem sendo analista, Merleau-

Ponty  reconhece as contribuições da Psicanálise para se pensar  

a si mesmo e ao outrem. Convidado para fazer uma conferência 

sobre o tema do humanismo nos primeiros cinquenta anos do 

século XX, em 1951, o filósofo irá se referir justamente a verdade 

da Psicanálise, dando-lhe o lugar privilegiado para a 

compreensão do humano.  Em Merleau-Ponty (1960), 

notadamente no ensaio “O homem e a adversidade”, texto da 



Psicanálise
 

 
 

113 

corpo estesiológico, base de sua ontologia da carne (MERLEAU-

PONTY, 2016; 1995; 2001).  

No artigo Du Comportement à la chair: itinéraire Merleau-

Ponty,  Green  (1964) afirma que:  

 A Estrutura do Comportamento, crítica do objetivismo 
científico, permaneceu prisioneira de uma concepção de 
integração. O inconsciente permaneceu como sendo o 
não integrado e o trabalho de Freud como um inventário 
de anomalias. A Fenomenologia da Percepção refletia 
uma posição existencial e o inconsciente como uma 
sexualidade desprovida da especificidade que Freud lhe 
havia dado para se dissolver em significados muito 
gerais, especialmente próximos da análise 
existencial. Mas, Merleau-Ponty aportou um julgamento 
mais sutil sobre a psicanálise no final de sua vida; não que 
ele tenha reconhecido completamente a sua verdade,  
mas, sobretudo, que ele pensou que sua filosofia deveria 
ser revista e que a psicanálise poderia contribuir para 
essa revisão  (GREEN, 1964, p. 1027). 

 Não tendo sido analisado, nem sendo analista, Merleau-

Ponty  reconhece as contribuições da Psicanálise para se pensar  

a si mesmo e ao outrem. Convidado para fazer uma conferência 

sobre o tema do humanismo nos primeiros cinquenta anos do 

século XX, em 1951, o filósofo irá se referir justamente a verdade 

da Psicanálise, dando-lhe o lugar privilegiado para a 

compreensão do humano.  Em Merleau-Ponty (1960), 

notadamente no ensaio “O homem e a adversidade”, texto da 

Psicanálise
 

 
 

114 

conferência acima referida, a noção de corpo e de alma 

ultrapassa as teses vitalista, materialista, idealista, criticista e 

propõe uma nova maneira de compreender a vida, as relações 

natureza, cultura, humanidade e animalidade, por meio da noção 

de corpo vivido. Para muitos pensadores do século XIX e, 

sobretudo, para a medicina, o corpo era compreendido como um 

feixe de mecanismos. Merleau-Ponty irá destacar a importância 

da psicanálise e de Freud no sentido de contribuir para apagar a 

linha divisória entre o corpo e o espírito. Nesse sentido, não seria 

mais possível recorrer aos postulados da consciência, pois isso 

seria restabelecer a dicotomia entre o corpo e a alma, o 

conhecimento e os afetos.  

Para demonstrar essa compreensão, Merleau-Ponty 

(1960) escolheu um exemplo do freudismo, posto que Freud usa a 

noção de inconsciente para referir-se a uma dinâmica de pulsões, 

uma espécie de saber informulado sobre o que se passa na vida 

do organismo. Freud inaugura, portanto, uma nova compreensão 

ou uma nova verdade sobre o homem: o inconsciente, ligado aos 

projetos da sexualidade, das pulsões, dos desejos, dos afetos. Por 

outro lado, há o erotismo dos escritores deste meio século. Gide e 

Proust reencontram a tradição sadista, diz Merleau-Ponty (1960), 

ao produzirem um incansável relato do corpo, de suas afecções, 
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memórias. Há, portanto, uma atmosfera de ideias que liga o corpo 

e o espírito por meio da sexualidade, do desejo, produzida pela 

psicanálise e pela literatura que encenam outra representação 

do homem, ligada ao prazer e ao outro.  

Ao ler a obra de Merleau-Ponty podemos afirmar que a 

relação com a psicanálise pode ser percebida de forma intensa e 

aprofundada em todo o percurso de sua a obra, notadamente na 

Fenomenologia da Percepção (1945); nos Cursos sobre 

Psicologia e Pedagogia da Criança na Sorbonne entre os anos de 

1949 e 1952; na conferência proferida nos Encontros 

Internacionais de Genebra sobre O Homem e a Adversidade no 

ano de 1951, publicada em Signes (1960) – texto que marca um 

momento decisivo em seu pensamento  e em sua filosofia da 

corporeidade.  Podemos ainda perceber essa relação com a 

Psicanálise nos Cursos sobre a Instituição e a Passividade nos 

anos de 1954 e 1955 e nos Cursos sobre a Natureza no Collège de 

France entre os anos de 1956 a 1960, nos quais abordará o 

inconsciente freudiano; bem como o estudo do corpo sensível, 

que se prolonga em uma teoria do corpo libidinal e da 

intercorporeidade (MERLEAU-PONTY, 1945; 1960; 1964; 1995; 2001; 

2003).  
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Merleau-Ponty cita vários textos da obra freudiana, entre 

eles: A interpretação dos sonhos; O Delírio e os sonhos na Gradiva 

de Jensen; Dora: fragmento de uma análise de histeria; Uma 

lembrança de infância de Leonardo da Vinci;  Ensaios sobre a 

teoria da sexualidade.  Nos cursos ministrados por Merleau-

Ponty, na Sorbonne, a psicanálise e os estudos de Freud ocupam 

um lugar fundamental na compreensão da criança, da infância e 

de suas aprendizagens. A partir de Freud, por exemplo, podemos 

construir uma tabela dos orifícios do corpo da criança, os modos 

de usos desses orifícios, de acordo com as fases da sexualidade. 

Essa tabela não nos dirá das relações com o outro, com as 

significações dos comportamentos de boca e do ânus em 

diferentes culturas ou famílias. Assim como as partes do corpo 

encontradas no desenho da criança precisam ser completadas 

com as percepções afetivas, com o polimorfismo do corpo como 

modo de ser e estar no mundo, por isso necessita-se de uma 

leitura mais profunda da obra de Freud a qual Merleau-Ponty irá 

se dedicar (MERLEAU-PONTY, 2006).  

Como afirma Ayouch (2012, p. 178): “ a maior parte dos 

escritos de Merleau-Ponty volta-se para uma intencionalidade 

do corpo e, portanto, do sentir, que permite abrir a fenomenologia 

ao conceito de inconsciente”.  Além dos textos mencionados, 

outras referências confirmam a relação do pensamento de 
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Merleau-Ponty com a psicanálise, entre eles vários dos artigos 

que compõem o número especial da Revue Les Temps Moderns, 

publicado em homenagem ao filósofo, em particular o texto de 

Pontalis sobre o problema do inconsciente em Merleau-Ponty 

(PONTALIS, 1961).  

Outro texto nessa direção é o célebre prefácio escrito por 

Merleau-Ponty para o livro de Angelo Hesnard: L’œuvre de Freud 

et son importance pour le monde moderne. Segundo o filósofo, o 

contato com os doentes e com a doença aporta um excedente de 

sentido, um peso e uma espessura aos conceitos da teoria. Nesse 

sentido, a psicanálise torna-se um elemento da cultura, 

notadamente ao entrar em contato com esse tesouro da 

experiência que se encontra na comunicação psicanalítica.  Para 

Merleau-Ponty, o gênio de Freud está nesse contato com as 

coisas, em sua percepção polimorfa das palavras, dos atos, dos 

sonhos, de seus fluxos e refluxos, dos contratempos, dos ecos, 

das substituições, das metamorfoses. “Freud é soberano nessa 

escuta dos rumores de uma vida” (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 277; 

278). Merleau-Ponty refere-se também ao aspecto simbólico e 

poético do corpo humano despertado pela Psicanálise.  

O que aprendemos, através de todo o material dos 
sonhos, fantasias, comportamentos e finalmente até o 
devaneio próprio do corpo, é discernir um imaginário do 
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falo, um falo simbólico, sonhador ou poético. Não é o 
corpo útil, funcional e prosaico que explica o homem  : é 
inversamente o corpo humano que reencontra sua carga 
simbólica e poética   (MERLEAU-PONTY, 2000,  p. 279). 

 

O filósofo reflete  sobre as relações entre a fenomenologia 

e a Psicanálise e a relação com a consciência, ou melhor, sobre as 

relações que a consciência não pode sustentar. Elas se 

completam e se apresentam como um canteiro onde podemos 

encontrar os fragmentos e os rumores de uma vida. Merleau-

Ponty descobriu simultaneamente a obra de Husserl e a de Freud 

em seu período de formação em Paris, na École Normale 

Superieur.  Le Baut (2014), destaca a confiança do filósofo na 

Psicanálise, transcrevendo a famosa citação na obra 

Fenomenologia da Percepção, que evidenciamos na epígrafe 

desse texto, ao discutir as relações com o outrem e com o mundo 

humano. Merleau-Ponty (1945) refere-se à historicidade da vida e 

sua compreensão no presente, cuja interpretação está ligada 

diretamente à confiança na Psicanálise e em sua maneira de 

reconstruir o passado e a experiência vivida.  

Concordamos com Le Baut (2014) ao afirmar que o 

pensamento de Merleau-Ponty inclina-se em direção a Eros, a 

um assentimento do mundo, uma aquiescência à vida e a uma 

comunhão com o outro. Além de Freud, as referências a Melanie 
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Klein são intensas na obra de Merleau-Ponty, em particular nos 

Cursos da Sorbonne, com destaque para a precocidade da 

realidade psíquica das crianças.  No Collège de France, o encontro 

e a cumplicidade com Lacan e a amizade ainda que tardia com 

François Dolto confirmam essa relação do filósofo com a 

Psicanálise. Le Baut (2014) apresenta ainda a influência que o 

pensamento de Merleau-Ponty exerceu na abordagem 

psicanalítica de Didier Anzieu, Jean Lapanche e Jean-Baptiste 

Pontalis, entre outros.  

  A psicanálise permitirá a Merleau-Ponty complexificar a 

análise do esquema corporal e a leitura que havia feito a partir da 

obra de Paul Schilder, notadamente a partir da compreensão da 

sexualidade e do desejo. Por outro lado, o estudo das estruturas 

passivas da existência sugere um corpo aberto a um mundo como 

um campo denso de eventos que mobilizam o sujeito e a 

plasticidade do desejo. De acordo com Ramos (2013), a 

passividade refere-se às estruturas sedimentadas no esquema 

corporal fazendo com que o passado circunscreva o modo de se 

relacionar com o mundo e com os outros, inclusive na repetição 

ou criação dos eventos existenciais.  

O corpo faz as coisas existirem para nós, assim, a 

experiência erótica encontra na relação com o corpo próprio e 

com o corpo dos outros sentidos de ternura, atenção, amizade ou 
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amor. Merleau-Ponty (1945) recorre à teoria freudiana para dizer 

que a sexualidade não é um automatismo ou uma relação 

consciente, sendo preciso reintegrá-la no conjunto das 

experiências afetivas e existenciais. Nesse sentido, o filósofo 

relata estudos mostrando que muitos adultos apresentam 

dificuldade de comunicação de linguagem ou mesmo 

incapacidade de falar (afasia), distúrbios relacionados ao ato de 

comer ou compulsões como fumar, por exemplo, que podem ser 

sintomas de recalques ocorridos nessa fase da experiência 

vivida. Mas a relação entre atos e sintomas não é linear, e a 

explicação psicanalítica nunca é definitiva, são apenas pistas 

para tentarmos compreender a profunda relação entre o nosso 

eu consciente e o inconsciente, tal como formulado por Freud. 

Uma função como a sexualidade, que pode parecer estar ligada a 

um dispositivo orgânico, libera-se pouco a pouco na infância de 

uma ligação vaga com o outro e com o mundo, todas as 

circunstâncias psicológicas da infância contribuem para definir e 

aportam a nossa história pessoal como um tema que ela deverá 

decifrar certa ligação carnal às coisas e aos outros.  

UM FRAGMENTO DO CASO DORA E O MODELO INTERSUBJETIVO 

DA ANÁLISE: PISTAS ONTOLÓGICAS PARA MERLEAU-PONTY  
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Merleau-Ponty se interessa pelo modelo intersubjetivo 

da análise, como, por exemplo, na análise do caso Dora estudado 

por Freud, em 1905. Neste, destaca-se o dinamismo subjetivo e 

intersubjetivo do drama a três vividos por Dora, seu pai e pelo 

senhor K na estruturação do complexo de Édipo. 

O vínculo da criança com os pais, tão poderoso para 
começar como para retardar essa história, não é por sua 
vez da ordem instintiva. Para Freud é um vínculo de 
espírito. Não é porque a criança tem o mesmo sangue dos 
pais que os ama, é por saber-se oriunda deles ou por vê-
los voltados para si que se identifica com eles, concebe-se 
à imagem deles, concebe-os à sua imagem. A realidade 
psicológica última é, para Freud, o sistema de atrações e de 
tensões que liga a criança às figuras paternas, e depois, 
através delas, a todas as outras, e nesse sistema ela tenta 
sucessivamente diferentes posições, das quais a última 
será sua atitude adulta (MERLEAU-PONTY, 1960, p. 371).  
 
 

O fragmento da análise do Caso Dora permite a Merleau-

Ponty compreender o método da análise de Freud da associação 

livre, bem como a expressividade da memória na narrativa do 

passado e na compreensão do presente. Para Merleau-Ponty, a 

relação analisando-analista, compreendida a partir do Caso 

Dora, é considerada como um acordo, um conhecimento que diz 

nem sim nem não, e no nível do qual o não-saber já era 

conhecido. Ele cita Freud: 

Quando eu disse a Dora que eu considerava sua 
propensão para o pai como um verdadeiro estado de 
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amor, no começo ela me respondeu como de costume: eu 
não me lembro, mas ela me conta imediatamente um fato 
análogo relativo a sua prima que uma vez testemunhou 
uma  discussão tempestuosa entre seus pais. Ela 
sussurrou no ouvido de Dora: Você não pode imaginar 
como eu odeio essa pessoa! (designando a mãe).  E se ela 
morrer um dia, casarei com papai. Eu costumo ver nas 
associações que revelam algo coerente com o que eu 
argumentei, uma confirmação fornecida pelo 
inconsciente (Freud, 1905 apud MERLEAU-PONTY, 2003, 
p. 214). 

 

Merleau-Ponty retoma outra passagem desse caso, 

quando Freud interpreta o primeiro sonho de Dora, a respeito da 

caixa de joias. Freud pergunta se Dora aceitaria com prazer esse 

presente oferecido pelo pai à mãe de Dora. Ela responde: “Eu não 

sei”. Para Freud (1905), a expressão “não sei”, é um indicativo para 

se reconhecer um pensamento recalcado.  Continuando, Freud 

pergunta se essa caixa de joias não lhe faz pensar em algo mais, 

que ela havia mencionado até o momento apenas as joias, mas 

nada havia dito sobre a caixa. Então, Dora diz que Monsieur K 

havia lhe oferecido uma caixa de joias recentemente. Freud 

lembra que se trata de uma expressão que remete ao órgão 

genital feminino. Dora reage: “Eu sabia que você ia dizer isso.  E 

Freud, pontua: “significa que você sabia” (FREUD, 2010, p. 142).  
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Esse fragmento nos mostra essa dinâmica intersubjetiva 

e o lugar de sujeito do paciente. De acordo com Quinodoz (2016), 

não foi suficiente comunicar as representações a Dora. Faltou a 

Freud, e ele próprio reconhece, abordar os afetos 

experimentados na relação presente, por exemplo, o cheiro da 

fumaça a que se referia Dora no seu sonho -  posto que seu pai, o 

senhor K e o próprio Freud eram fumantes. Assim, a fumaça seria 

um  indicativo de um possível “transfer”, mas que no momento 

passou desapercebido por Freud.  

Para Merleau-Ponty (2003), o modelo intersubjetivo da 

análise torna o paciente não um novo objeto, mas, em última 

instância, um novo sujeito.  Desse modo, “se há algo que Dora 

ensinou a Freud é que o analista deve levar em conta a capacidade 

do paciente de assimilar o que ele pensa ter descoberto (MEZAN, 

2017, p.26).  

Ainda a esse respeito, Merleau-Ponty considera o 

“sistema eu-outrem”, o que permite que et tenha uma percepção 

endopsíquica do que o outro pensará do que eu digo. E, 

naturalmente, essa percepção enriquece minha ideia de mim 

mesmo pois “eu percebo o outro como testemunha, e sua 

percepção de mim se torna parte da minha verdade” (MERLEAU-

PONTY, 2003, 215). Considerando-se as elaborações de Freud e 
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e o lugar de sujeito do paciente. De acordo com Quinodoz (2016), 

não foi suficiente comunicar as representações a Dora. Faltou a 

Freud, e ele próprio reconhece, abordar os afetos 

experimentados na relação presente, por exemplo, o cheiro da 

fumaça a que se referia Dora no seu sonho -  posto que seu pai, o 

senhor K e o próprio Freud eram fumantes. Assim, a fumaça seria 

um  indicativo de um possível “transfer”, mas que no momento 

passou desapercebido por Freud.  

Para Merleau-Ponty (2003), o modelo intersubjetivo da 

análise torna o paciente não um novo objeto, mas, em última 

instância, um novo sujeito.  Desse modo, “se há algo que Dora 

ensinou a Freud é que o analista deve levar em conta a capacidade 

do paciente de assimilar o que ele pensa ter descoberto (MEZAN, 

2017, p.26).  
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endopsíquica do que o outro pensará do que eu digo. E, 

naturalmente, essa percepção enriquece minha ideia de mim 

mesmo pois “eu percebo o outro como testemunha, e sua 

percepção de mim se torna parte da minha verdade” (MERLEAU-

PONTY, 2003, 215). Considerando-se as elaborações de Freud e 
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dos autores citados,  acrescentamos que compreensão subjetiva 

pode ser observada, por exemplo, quando na situação analítica, o 

analista exerce delicadamente a função de “ser” nossa memória: 

retomando passagens, falas, acontecimentos em uma nova 

associação mais profunda e complexa que por vezes nos 

escapam ou que seriam difícil  e mesmo impossível de 

reconhecer e integrar em nossa subjetividade em um dado 

momento.  

A leitura de Freud e a compreensão do modelo 

intersubjetivo da análise inspiraram Merleau-Ponty em suas 

reflexões sobre a relação com a alteridade. Neste contexto, a 

questão da intercorporeidade é vista como uma dimensão da 

intersubjetividade que ultrapassa a fenomenologia primeira de 

Husserl em direção a uma ontologia da carne, mais próxima do 

inconsciente freudiano, da pulsão e do desejo.  

Na obra Meditações Cartesianas, de 1931, especificamente 

na quinta meditação, Husserl apresenta a questão de 

experiência do outrem em objeção ao solipsismo a partir relação 

com o corpo. O corpo nos coloca em contato com os outros, sendo 

o ponto zero de nossa orientação no mundo.  Husserl se interroga 

como no fundo do nosso eu se afirma e se manifesta a alteridade, 

o alter ego. Em que intencionalidades, em quais motivações o 
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sentido do alter ego se forma em mim e em uma experiência 

concordante do outrem.  Inicialmente, ele diz se tratar de uma 

apercepção por analogia:  eu vejo os outros como sujeitos porque 

eu mesmo sou um sujeito, mas será através do corpo que 

faremos a experiência do outrem. Vejamos:  

Eu encontro meu corpo orgânico (Leib), distinguindo-
se de todos os outros. É o corpo do qual eu disponho de 
forma imediata, assim como cada um de seus 
órgãos. Eu percebo com as mãos que tenho percepções 
cinestésicas e táteis (...).  Esses fenômenos 
cinestésicos dos órgãos formam um fluxo de modos de 
ação advindos do meu “eu posso” (HUSSERL,  2013, p. 
81). 

 

 Dentro da minha esfera, eu faço a experiência de meu 

corpo como um objeto físico (Körper), situado ao lado de outros 

objetos do mundo. Contudo, uma outra dimensão do corpo é agora 

revelada na análise fenomenológica: meu corpo não é apenas o 

corpo físico, mas também o corpo próprio  (Leib ). O corpo é, 

portanto, tanto um objeto que eu encontro entre os outros objetos 

e, como corpo próprio, uma dimensão da minha experiência em 

relação ao mundo dos objetos e aos outros. Em Husserl 

observamos um movimento em que o corpo se desdobra, ou 

conforme as palavras de Merleau-Ponty: “sente-se 

sentindo”. Esta experiência auto reflexiva ocorre quando, por 
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exemplo, minha mão direita toca minha mão esquerda, eu me 

sinto como uma coisa física, mas, ao mesmo tempo, se eu quiser 

um evento extraordinário ocorre: a minha mão esquerda 

começa a sentir a minha mão direita (MERLEAU-PONTY, 1964).  

Em Husserl, a noção de pertencimento permite descobrir 

dentro do cogito como um corpo orgânico (Leib) que permite viver 

a experiência da exterioridade dos outros corpos e do outrem. 

Husserl “fala do transfer entre o ego e o alter ego como uma 

figuração de comunidades intersubjetivas” (GREEN, 1964, p. 

1025). Trata-se, portanto, de uma analogia na esfera de minha 

consciência que propicia ao outrem um status de co-presença. 

Este breve resumo da questão do outrem tem como 

objetivo situar a posição de Merleau-Ponty quando evoca o 

impensado de Husserl para despedir-se da filosofia da 

consciência.  Em Merleau-Ponty, outrem não é mais a 

manifestação do corpo do outro a partir de mim  mesmo ou de 

nossa “ontogenia privada”.  Em O Visível e o Invisível, obra 

inacabada por ocasião de sua morte prematura, em 1961, cujas 

notas foram publicadas postumamente, Merleau-Ponty afirma: 

Eu não conheço os outros, no sentido forte que eu me 
conheço (...). Mas,  na minha percepção do mundo 
sente-se um fora, eu sinto na superfície do meu ser 
visível que minha volubilidade se amorteceu, que eu me 
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tornei carne e que no final dessa inércia que eu fora, há 
outra coisa, ou melhor, outro que não é uma coisa . Ele 
não se situa em lugar algum, está em toda parte ao meu 
redor, com a onipresença dos seres míticos e oníricos 
(...). É um olhar que vem do nada e que me engloba, a 
mim e a minha potência de ontogênese (MERLEAU-
PONTY, 1964: 89, grifo nosso). 

 

 Merleau-Ponty dá uma nova interpretação à relação 

entre o Eu e o Ser, figurando-a não apenas do ponto de vista 

fenomenológico, mas ontológico.  Para ele, a evidência apodítica 

fenomenológica é um mito, pois existe um outro que eu não sei 

como sei a mim mesmo. Então, como transformar esse 

relacionamento em ser e em outros? O filósofo fará o caminho da 

descrição fenomenológica do comportamento à luz 

da experiência carnal para chegar a uma carne que é povoada por 

mitos, fantasias, memórias, sonhos. Finalmente, muitos 

termos são tomados de empréstimo à psicanálise; bem como à 

pintura e à literatura. Para este novo campo, a noção de 

intercorporeidade como carne resulta de uma radicalização da 

análise de Husserl, posto que a intersubjetividade é 

desempenhada fora de todo pensamento considerado como 

reflexão teorética, pura ou eidética.   

Em sua obra, Merleau-Ponty evoca discretamente os 

sortilégios de uma infância que o possui.  Em 1950, à luz da 
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psicanálise - em particular  do pensamento kleiniano - ele 

introduzirá seus alunos da Sorbonne a essa história individual 

difícil, na qual o desejo caminha entre a angústia  de fusão e a 

angústia de separação e todas as fantasias relacionadas ao corpo 

da mãe, a introjeção e a projeção do objeto de acordo com sua 

leitura de Melanie Klein, especialmente nos cursos sobre As 

relações das crianças  com Outrem (MERLEAU-PONTY, 2001).  

Essas relações são moldadas pela primeira vez em relação aos 

pais ou as figuras parentais. Então, na relação de pseudo- objeto, 

a presença do outro não nos faz deixar a nós mesmos. O sujeito 

quer permanecer em sua imanência, que é difícil de superar. Ele 

permanece narcisista (narcisismo primário e secundário). É 

além dessa oposição que começa o verdadeiro relacionamento 

humano, o vínculo interhumano e a intersubjetividade nas 

relações com a alteridade.  

Continuando sua leitura pessoal da psicanálise 

freudiana, alguns anos mais tarde, em 1954, no Collège de 

France, Merleau-Ponty apresenta o conceito de carne e sua 

pesquisa através do corpo estesiológico, da libido e do desejo 

(MERLEAU-PONTY, 1968). 

A CARNE COMO ESTESIOLOGIA EM MERLEAU-PONTY E A 

PULSÃO FREUDIANA 
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Para Merleau-Ponty, somos carne na carne do mundo. 

“A carne é um campo intersubjetivo ou simbólico em vez da 

alternância sujeito-objeto” (MERLEAU-PONTY, 2003, p.35) . 

Trata-se de uma noção chave de sua ontologia, em busca de um 

aprofundamento da compreensão fenomenológica do corpo 

próprio.  

Para Green (1964), a carne em Merleau-Ponty é uma noção 

“que aguarda para ser habitada por essa pulsão da alma ou por 

esse oco do corpo” (GREEN, 1964, 1036).  O id, essa região das 

pulsões que constitui nossa mitologia, é ainda mais impensável 

para o filósofo que a noção de inconsciente. Para Freud, “a pulsão 

aparece como um conceito na fronteira do corpo e da alma, como 

representante psíquico dos estímulos que surgem dentro do 

organismo e alcançam a alma, como medida da demanda de 

trabalho da alma em consequência de sua conexão com o 

corpo” (GREEN, 1964, p. 1036). Green (1964), extrai dessa definição 

o que liga Freud e Merleau-Ponty, a saber: uma preocupação 

comum das relações do corpo e do espírito através de um 

trabalho.  O trabalho da linguagem, em ambos, em sua relação 

com a corporeidade, a imagem do corpo e a subjetividade como já 

tratamos anteriormente nesse texto.   
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Nota-se que há um corpo do espírito e um espírito do 

corpo e um quiasma entre ambos (MERLEAU-PONTY, 1964, p. p. 

313). Nesta nota de trabalho de1960, podemos perceber uma 

aproximação com a definição de pulsão em Freud e que será 

retomada nos esboços dos cursos sobre a Natureza (MERLEAU-

PONTY, 1995).  É verdade, como Green enfatiza, que, para 

Merleau-Ponty, a carne também é carne do mundo, 

diferentemente de Freud, cuja carne é a carne do sujeito do 

inconsciente. De acordo com Green (1964), Merleau-Ponty limitou 

o escopo de sua pesquisa à experiência do sentir e que, talvez, se 

ele tivesse ido mais longe, teria entrado mais profundamente no 

problema da carne e da pulsão freudiana.  Continua Green (1964):  

Freud, por outro lado, parte da experiência do que ele 
chama de percepção interna, os estímulos internos que 
colocam o sujeito em relação com o desejo e este deixa o 
sujeito na impotência, obriga-o a operar o recalcamento 
e, força, em seguida a se desfazer do recalcado, à 
recombinar, a elaborar-se, a tornar-se mais complexo, 
por falta de poder livrar-se dele pela descarga 
exterior  (GREEN, 1964, 1040). 
 

Freud manterá a distinção sujeito e objeto para evitar a 

confusão entre o status de normal, neurótico e psicótico. Para 

Green (1964), Merleau-Ponty está, ao mesmo tempo, aquém e 

além de Freud. Em Merleau-Ponty, o invisível refere-se a essa 

falta (castração), do objeto perdido. Merleau-Ponty está mais 
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próximo do pensamento de Melanie Klein, cuja distinção entre 

sujeito e objeto, realidade psíquica interna e externa é, neste 

sistema, praticamente inexistente. “É impossível falar no 

pensamento kleiniano da carne de uma criança que é distinta da 

carne da mãe ou da carne dos objetos e vice-versa” (GREEN, 1964, 

p. 1045). 

Os conceitos teóricos do freudismo são ratificados e 

afirmados quando são compreendidos, como sugere a obra de 

Melanie Klein, por meio da corporeidade tornada, ela mesma, 

pesquisa do fora no dentro e do dentro no fora, poder global e 

universal de incorporação. Assim, a libido freudiana não é uma 

enteléquia do sexo, nem o sexo uma causa única e total, mas uma 

dimensão inelutável, fora da qual nada de humano poderia 

permanecer, porque nada de humano é, com efeito, incorpóreo.  A 

obra da psicanalista inglesa será estudada por Merleau-Ponty 

em seus cursos sobre a psicologia e pedagogia da criança na 

Sorbonne no final dos anos 1940 (MERLEAU-PONTY, 2001).  

Ele apoia-se em Melanie Klein para dizer que a 

sensorialidade é um investimento ancorado na estrutura do 

corpo como indivisão do mundo e dos seres, como podemos 

perceber na citação: 
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O corpo materno é o mundo. Indivisão de seres e seus 
corpos   cujo órgão é carregado com um significado 
ontológico, sendo uma categoria - Pai e Phallus. Indivisão 
de seres entre eles: pai e mãe são um só ser (a cena 
primitiva ou a visão do corpo dos pais). A estruturação 
dessa promiscuidade sendo a  corporeidade como 
relação com as coisas e com os outros (...). Ex. 
Organização Oral : mordida, canibalismo   : é 
incorporação oral (passar o outro para 
dentro). Introjeção. Mas,  fazê-lo passar no meu corpo é 
também fazer passar em mim um corpo que, como o meu, 
morde. Retaliação. Esta ação é, portanto, paixão, o 
sadismo é masoquismo (...). O sujeito sensorial assim 
descrito é o desejo (MERLEAU-PONTY, 1995, p 346 - 348). 

 

 A apreciação de Merleau-Ponty da obra de Freud em 

vários textos reforça sua afirmação do primado da percepção, da 

corporeidade e da afetividade. O corpo como órgão dos sentidos 

se encarrega da metamorfose da existência, em particular no 

domínio da sexualidade, do Eros e da libido, como Merleau-Ponty 

irá demonstrar nos cursos sobre a Natureza. O corpo que tem 

sentidos é também um corpo que deseja, e a estesiologia se 

prolonga em uma teoria do corpo libidinal (MERLEAU-PONTY, 

1995).  

Podemos destacar a estesiologia de Merleau-Ponty, 

especialmente no último curso sobre a Natureza, como uma 

busca na vida do corpo libidinal, onírica, simbólica como coração 
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de sua ontologia. Nas notas sobre a Natureza em 1960, publicadas 

em francês em1995, Merleau-Ponty aborda o corpo libidinal em 

sua relação com o esquema corporal, considerado como  o oco do 

corpo:  “Ele [o esquema corporal] comporta regiões acentuadas, 

precisas, outras vagas – o oco e - as regiões  vagas são o ponto de 

inserção de corpos imaginários” (MERLEAU-PONTY, 1995, p. 346, 

grifo nosso).  

Da sensorialidade à intercorporeidade, a estesiologia é 

um investimento enraizado na estrutura libidinal do corpo, fonte 

de significações  simbólicas e  ontológicas. Merleau-Ponty passa 

da percepção ao corpo libidinal, exaltando dimensão erótica 

da vida encarnada, uma vida inscrita na energética  do aparelho 

psíquico e na dinâmica do desejo. Com a carne, o corpo vidente-

visível envolve outro corpo. “E, a partir de então,  o movimento, o 

tato, a visão aplicam-se ao outro e a eles mesmos, retornam à sua 

fonte e, no trabalho paciente e silencioso do desejo, começa o 

paradoxo da expressão” (MERLEAU-PONTY, 1964, p.189).  Este 

modo de expressão em Merleau-Ponty estabeleceu uma ligação 

com a arte.  Então, eu gostaria de terminar com algumas notas 

sobre a relação intersubjetiva entre a arte, a filosofia de Merleau-

Ponty e psicanálise freudiana. 

 ARTE , FILOSOFIA E PSICANÁLISE: NOTAS DE SUBJETIVAÇÃO  



Psicanálise
 

 
 

133 

de sua ontologia. Nas notas sobre a Natureza em 1960, publicadas 

em francês em1995, Merleau-Ponty aborda o corpo libidinal em 

sua relação com o esquema corporal, considerado como  o oco do 

corpo:  “Ele [o esquema corporal] comporta regiões acentuadas, 

precisas, outras vagas – o oco e - as regiões  vagas são o ponto de 

inserção de corpos imaginários” (MERLEAU-PONTY, 1995, p. 346, 

grifo nosso).  

Da sensorialidade à intercorporeidade, a estesiologia é 

um investimento enraizado na estrutura libidinal do corpo, fonte 

de significações  simbólicas e  ontológicas. Merleau-Ponty passa 

da percepção ao corpo libidinal, exaltando dimensão erótica 

da vida encarnada, uma vida inscrita na energética  do aparelho 

psíquico e na dinâmica do desejo. Com a carne, o corpo vidente-

visível envolve outro corpo. “E, a partir de então,  o movimento, o 

tato, a visão aplicam-se ao outro e a eles mesmos, retornam à sua 

fonte e, no trabalho paciente e silencioso do desejo, começa o 

paradoxo da expressão” (MERLEAU-PONTY, 1964, p.189).  Este 

modo de expressão em Merleau-Ponty estabeleceu uma ligação 

com a arte.  Então, eu gostaria de terminar com algumas notas 

sobre a relação intersubjetiva entre a arte, a filosofia de Merleau-

Ponty e psicanálise freudiana. 

 ARTE , FILOSOFIA E PSICANÁLISE: NOTAS DE SUBJETIVAÇÃO  

Psicanálise
 

 
 

134 

Para Merleau-Ponty a obra de arte não é apenas uma 

metáfora da existência, mas um gradiente sensível que 

nos empurra para criar novos mundos, porque configura   um 

estilo que pode transformar nossas vidas e nossos 

pensamentos. Assim: 

Se não houvesse arte, permaneceria o eterno segredo de 
cada um. Apenas pela arte podemos sair de nós mesmos, 
saber o que o outro vê em um universo que não é o mesmo 
que o nosso e cujas paisagens teria  permanecido 
desconhecidas  para nós  (MERLEAU-PONTY, 1996, p. 197). 

 

  O trabalho que Merleau-Ponty fez sobre pintura, 

literatura e cinema são horizontes de comunicação em relação ao 

trabalho de expressão, subjetividade e intersubjetividade . Em A 

Dúvida de Cézanne , ele afirma :  

Um pintor como Cézanne, um artista, um filósofo não deve 
apenas criar e expressar uma ideia, mas despertar as 
experiências que lhes enraízam em 
outras   consciências (...). O pintor só pode construir uma 
imagem. Temos que esperar que esta imagem se torne viva 
para os outros (MERLEAU-PONTY, 1996, p. 25- 26). 

 
Nesta formulação intersubjetiva entre a obra de arte e o 

espectador,  Merleau-Ponty aproxima-se de Freud para quem  a 

arte realiza uma grande operação. Em A Interpretação dos 

Sonhos,  Freud  afirma que “o poeta, ao revelar a falha de Édipo, 
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obriga-nos a olhar para dentro de nós mesmos e a reconhecer 

esses impulsos [incesto, parricídio] que, embora reprimidos, 

ainda existem”(FREUD, 1926, p.229). 

Como Édipo, nós vivemos inconscientes dos desejos que 

ferem a moralidade. Em Uma lembrança de infância de Leonardo 

da Vinci, de 1910, Freud escreve: “Essa cena do abutre não deve 

ser uma lembrança de Leonardo, mas uma fantasia que foi 

construída mais tarde e que ele rejeitou em sua infância (...).   Em 

geral, sob esses vestígios, esconde testemunhos 

inestimáveis relacionados às linhas mais importantes de seu 

desenvolvimento psíquico” (FREUD,  1927, p.50  ; 52) . 

Merleau-Ponty terminou seu texto sobre Cézanne, 

referindo-se à essa a interpretação, sublinhando a questão da  

infância: 

(…).  Seja que  Leonardo cedeu a sua infância, seja que 
ele desejou escapar-lhe, ele não cessara jamais de ser 
quem ele foi (...).  Os devaneios hermenêuticos do 
psicanalista multiplicam as comunicações de nós a nós 
mesmos (...). A Psicanálise não torna impossível a 
liberdade, ele nos ensina a concebê-la concretamente, 
como uma retomada criadora de nós mesmos 
(MERLEAU-PONTY, 1996, p. 31-32).  

 
Ricœur (1978), em um ensaio intitulado A psicanálise como 

iconoclasma do íntimo, aborda essa discussão a respeito da 



Psicanálise
 

 
 

135 

obriga-nos a olhar para dentro de nós mesmos e a reconhecer 

esses impulsos [incesto, parricídio] que, embora reprimidos, 

ainda existem”(FREUD, 1926, p.229). 

Como Édipo, nós vivemos inconscientes dos desejos que 

ferem a moralidade. Em Uma lembrança de infância de Leonardo 

da Vinci, de 1910, Freud escreve: “Essa cena do abutre não deve 

ser uma lembrança de Leonardo, mas uma fantasia que foi 

construída mais tarde e que ele rejeitou em sua infância (...).   Em 

geral, sob esses vestígios, esconde testemunhos 

inestimáveis relacionados às linhas mais importantes de seu 

desenvolvimento psíquico” (FREUD,  1927, p.50  ; 52) . 

Merleau-Ponty terminou seu texto sobre Cézanne, 

referindo-se à essa a interpretação, sublinhando a questão da  

infância: 

(…).  Seja que  Leonardo cedeu a sua infância, seja que 
ele desejou escapar-lhe, ele não cessara jamais de ser 
quem ele foi (...).  Os devaneios hermenêuticos do 
psicanalista multiplicam as comunicações de nós a nós 
mesmos (...). A Psicanálise não torna impossível a 
liberdade, ele nos ensina a concebê-la concretamente, 
como uma retomada criadora de nós mesmos 
(MERLEAU-PONTY, 1996, p. 31-32).  

 
Ricœur (1978), em um ensaio intitulado A psicanálise como 

iconoclasma do íntimo, aborda essa discussão a respeito da 

Psicanálise
 

 
 

136 

interpretação do fantasma do abutre na obra de Leonardo. Para 

ele, pode-se dizer também que o sorriso da Gioconda é a 

reprodução fantasmática do sorriso da mãe perdida. Assim, esse 

amor de mãe, esses beijos, estão perdidos e o sorriso é a 

recriação estética pela qual Leonardo ao mesmo tempo superou 

e criou o objeto arcaico perdido. Assim, a análise não nos fornece 

nenhuma realidade da qual podemos dispor (a mãe perdida), mas 

ela escava sob a obra esse jogo de reenvio e que designa, camada 

a camada, a ferida de um desejo e uma ausência, passando do 

fantasma ao poder do símbolo.  

A análise não consiste em substituir a ignorância pelo 

conhecimento (de fato sempre soube...), mas em provocar o 

trabalho de consciência através de um trabalho sobre as 

resistências, situar o saber e a comunicação do saber nessa 

estratégia da resistência. É preciso paciência e coragem. Para 

Freud,  em  Rememoração, repetição e elaboração, o paciente 

deve encontrar a coragem de fixar sua atenção em suas 

manifestações mórbidas,  não deve mais considerar sua doença 

como desprezível, mas encará-la como um adversário digno de 

estima, como uma parte dele mesmo cuja presença é bastante 

motivada e de onde conviria retirar preciosos dados para sai vida 
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ulterior. É o trabalho face a face. Como no enigma da esfinge: 

decifra-me ou te devoro.  

Ao utilizar as energias sempre prontas a serem 

transferidas, o tratamento analítico fornece as quantidades de 

afetos necessárias à supressão das resistências (poder falar), e, 

ao esclarecer, no momento desejado, o trabalho analítico indica-

lhe o caminho no qual deve engajar suas energias (o 

reconhecimento de si a si mesmo). Em busca de uma nova 

orientação do desejo, uma nova capacidade de amar. Mas, isso 

não se dá sem conflitos. Não há uma prescrição ou norma. É 

preciso se resignar, ou seja, suportar a dureza da vida.  Elaborar, 

como possível chave de resposta ao enigma da esfinge.  

No ensaio Considerações atuais sobre a guerra e a morte, 

escrito durante a Primeira Guerra Mundial, Freud afirma que a 

arte é uma forma de suportar o horror da morte. Após uma longa 

existência, Freud afirmava que diante do indizível da morte a arte 

é uma possibilidade. No mundo da ficção encontramos substituto 

para as perdas da vida. 

Apenas lá [na ficção] se verifica a condição sob a qual 
poderíamos nos reconciliar com a morte: a de que por trás 
de todas as vicissitudes da vida nos restasse ainda uma 
vida intacta (...). No reino da ficção encontramos a 
pluralidade de vidas que temos necessidade. Morremos na 
identificação com um herói, mas sobrevivemos a ele e já 
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estamos prontos a morrer uma segunda vez com outro, 
igualmente incólumes” (FREUD, 2010, p. 233).  
 
 

Em Freud e em Merleau-Ponty, a arte aparece como um 

trabalho de criação, expressão, elaboração, também um elo entre 

nossa imaginação e a experiência corporificada. Parece-me que 

também aqui podemos falar de um elo intersubjetivo entre a 

carne do corpo, o inconsciente e a carne do mundo, evidenciando 

a aproximação de Merleau-Ponty à obra de Freud. A arte oferece 

à interpretação psicanalítica e à ontologia desvios que 

expressam dimensões subjetivas e intersubjetivas mais 

próximas da estesiologia do corpo, do inconsciente e do desejo 

que as advindas dos conhecimentos científicos ou filosóficos, 

configurando-se fontes de trabalho do corpo em sua relação com 

o psiquismo e com a linguagem e a integração sempre provisória 

entre o Eu e o Id, o corpo e a alma, a vida e a existência.  

 

CONSIDERAÇÕES INACABADAS  

As apreciações que Merleau-Ponty efetua da psicanálise 

transformam-se conforme as modificações em sua própria 

filosofia: do corpo-próprio à noção de carne, as relações se 

aprofundam. Os conhecimentos e experiências  advindos da 
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psicanálise nos ajudam a fazer uma análise concreta de si mesmo 

e do outro, ampliando nossa compreensão da corporeidade e da 

intercorporeidade que envolve as relações subjetivas e 

intersubjetivas e a alteridade (outrem).  

Segundo Merleau-Ponty (1960), na psicanálise é possível 

perceber a passagem de uma concepção de corpo que era 

inicialmente para Freud àquela da medicina do século XIX, a noção 

de corpo vivido, liberando-se do mecanicismo. “Com a psicanálise 

o espírito introduz-se no corpo, assim como, inversamente, o 

corpo introduz-se no espírito” (MERLEAU-PONTY, 1960, p. 373). 

Para explicar essa osmose era preciso “introduzir algo entre o 

organismo e nós mesmos como sequência de atos deliberados, 

de conhecimentos expressos. Esse algo foi o inconsciente de 

Freud” (MERLEAU-PONTY, 1960, p. 374).  

Citamos ainda a referência de Freud, em seu Abrégé de 

Psicanálise (Trata-se de um manuscrito inacabado que Freud 

escreveu em 1938, contendo um resumo de conceitos cruciais da 

Psicanálise), a respeito do aparelho psíquico e do nosso 

conhecimento sobre o órgão corporal e sua cena, ou seja, o 

cérebro e o sistema nervoso de uma parte e, de outra parte, 

nossos atos de consciência que nos são dados sem mediação e 

que nenhuma descrição pode nos tornar mais próximos de tal 

conhecimento. Essa referência nos parece fundamental para 
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compreender as relações entre o corpo e o espírito, 

considerando-se que “tudo o que se encontra entre ambos nos é 

desconhecido, entre esses pontos situados nas duas 

extremidades de nosso saber não há relação direta” (FREUD, 

2015, p. 15). 

A compreensão de Merleau-Ponty sobre o corpo 

estesiológico e a simbologia da carne são consonantes com a 

compreensão de inconsciente em Freud, abrindo horizontes para 

as pulsões, em particular para ultrapassar as dicotomias corpo e 

alma e a soberania da consciência. Mas, não se trata apenas de 

um enfoque epistemológico, posto que em ambos vida, existência 

e conhecimento se cruzam de modo paradoxal ou como na 

expressão de Ayouch (2012) em uma consonância imperfeita.  
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RESUMO 
O caso Dora é o primeiro texto de Freud exclusivamente psicanalítico, 
relatado após o abandono pleno da hipnose e do método catártico, ou 
seja, o primeiro descrito com a técnica da associação livre ainda 
embrionária no aspecto prático/clínico. Ficando evidente o complexo de 
Édipo desenvolvido entre Dora e o pai; a dissolução do complexo de 
Édipo através da relação construída com o Sr. K; a bissexualidade 
humana; e por fim, Dora constrói um processo típico de transferência 
com Freud, que além de despertar em Freud novas ideias, sedimenta de 
forma didática e clínica a importância das transferências no processo 
clínico analítico. A partir desde caso, Freud exemplifica e avança muito 
com a sistematização da psicanálise, pois define o que é transferência; 
reafirma que os sonhos guardam uma relação com acontecimentos ou 
desejos proibidos relevante a primeira infância; destaca a interpretação 
dos sonhos como um excelente método de expressão pois são 
caminhos alternativos para fugir da repressão do inconsciente; 
considera a oposição do conteúdo manifesto como uma ferramenta 
importante na interpretação dos sonhos; define que as associações 
livres correspondem a processos inversos decorrentes do trabalho dos 
sonhos ou elaboração onírica; e por fim, com a gênese da histeria de 
Dora, reforça o determinismo da etiologia da sexualidade na causa das 
neuroses e histeria. Desta forma fica evidente a importância histórico-
clínica que o caso Dora teve na estruturação e robustez da psicanálise. 
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Palavras-chaves: Representação; Afeto; Complexo de Édipo; 
Bissexualidade Humana; Transferência. 
 
 
 O caso Dora, escrito em 1901, foi publicado por Freud em 

1904 (FREUD, 1995) entre dois grandes marcos de sua produção 

científica-literária e clínica: a “Interpretação dos Sonhos”, 

publicação que o antecedeu (1900) (FREUD, 1996a e b), e “Os Três 

Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade”, publicação subsequente 

(1905) (FREUD, 1969), sendo um dos principais caso da psicanálise 

sobre a histeria. Ressalta-se que, em 1923, Freud reavalia o caso 

Dora e republica acrescentando uma série de notas de rodapé 

que tornaram o caso mais claro e explícito. Além disso, estas 

readaptações, mostra a capacidade de Freud de repensar suas 

próprias ideias, quase 20 anos depois, ele simplesmente aponta o 

lapso daquilo que discordava e reexplica os pontos que 

continuava de acordo, não acrescentando comentários (FREUD, 

1995). 

Muitos seguidores e divergentes ideológicos de Freud, 

contemporâneos ou não, acreditam que Freud escreveu o caso 

Dora com o intuito de ser um exemplo palpável das ideias trazidas 

por ele em “Interpretação dos Sonhos”, destacando a importância 

da análise dos sonhos como uma ferramenta clínica alternativa 

para análise da origem dos conflitos do aparelho mental 
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1995). 
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Dora com o intuito de ser um exemplo palpável das ideias trazidas 

por ele em “Interpretação dos Sonhos”, destacando a importância 

da análise dos sonhos como uma ferramenta clínica alternativa 

para análise da origem dos conflitos do aparelho mental 
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(inconsciente), ou seja, da essência de um sintoma ainda não 

acessado pela consciência. O caso Dora também serviu para 

reforçar a etiologia da sexualidade na causa das neuroses, e para 

preparar seus críticos e seguidores da época, assim como seus 

leitores futuros, para um melhor entendimento dos “Três Ensaios 

Sobre a Teoria da Sexualidade” (PONTALIS, 1967; WINNICOTT, 

1989). 

Dora é o primeiro caso clínico de Freud exclusivamente 

psicanalítico, relatado após o abandono pleno da hipnose e do 

método catártico, ou seja, o primeiro descrito com a técnica da 

associação livre ainda embrionária no aspecto prático/clínico, 

porém bem idealizada teoricamente por Freud. 

O caso Dora, pseudônimo de Idabeler, trata de uma jovem 

que por ocasião da escrita apresentava 18 anos, era filha de uma 

família muito rica e respeitada na sociedade vienense e cujo pai 

era um industrial dono de fábrica com grande influência política e 

a mãe era uma dona de casa com obsessão por arrumação e 

limpeza da casa e dos seus objetivos pessoais, fato que consumia 

todo seu tempo e energia, e fazia com que ela se afastasse das 

pessoas e da família, a exemplo de sua filha Dora, especialmente 

porque tentava imprimir seu comportamento compulsivo por 

arrumação para sua filha. Com ressalvas ao fato que Dora tinha 
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uma excelente relação com o pai e muito pouca interação com a 

mãe. Dora não é filha única, ela tem um irmão, que é levemente 

citado uma única vez durante a interpretação de um de seus 

sonhos, mas não traz luz para elucidação de nenhum dos 

aspectos do caso. 

Dora apresentou uma infância turbulenta e, em outubro de 

1900, após seus pais acharem uma carta em que ela se despede 

de todos narrando que pretendia se suicidar, fez a família 

procurar ajuda profissional. Freud foi procurado pelo seu pai, a 

quem já havia tratado há alguns anos (e conhecia toda a 

conjuntura da família), com o intuito de que atendesse sua filha. A 

partir daí, segue o desenrolar de apenas onze sessões de 

atendimento e das interpretações pouco conclusivas de Freud, 

devido à interrupção abrupta e prematura da análise. 

Vamos iniciar conhecendo a vida e a problemática de Dora 

a partir do seu próprio discurso durante as poucas sessões de 

análise, para posteriormente termos condições de entender as 

extrapolações e hipóteses clínicas de Freud. 

Quando Dora foi levada até o consultório de Freud, com 18 

anos, apresentava vários sintomas que a acompanhavam desde 

aproximadamente seus oito anos de idade, a exemplo de: 1 - uma 
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pressão inexplicável no peito, sempre associada a uma sensação 

de angústia e opressão; 2 - fadiga constante; 3 - tosse crônica; 4 - 

corrimento; 5 - astenia; 6 - fraqueza; 7 - afonia; e 8 - agitação 

seguida de amnésia. Destaca-se que muitos desses sintomas 

estavam associados ao sistema respiratório, de fonação e sua 

respectiva localização topográfica com a região torácica-

peitoral, locais associados aos sistemas supracitados. 

Outro fato importante e marcante que envolve sua 

infância, foi o seu pai ter sido diagnosticado com tuberculose, 

doença comum na época em toda a Europa e, como consequência, 

ter havido uma mudança de residência de toda a família, indicada 

por ordens médicas da equipe que o tratava. A família se muda 

para uma cidade de clima mais adequado a sua situação, cidade B, 

por ser menos fria e mais úmida. Desta forma, ele se mudou para 

a cidade B e Dora, como sempre fazia desde criança, o 

acompanhou, para lhe fazer companhia e ajudar nos cuidados. 

Dora fazia uma espécie de supervisão da vida do pai, além de 

cuidar pessoalmente de certas demandas que a doença dele 

exigia. 

Outra questão que merece destaque nos relatos de Dora 

em análise, é que ela passou toda a sua pré-adolescência e 

adolescência convivendo com um casal de amigos do seu pai, 
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chamados de Sr. K e Sra. K,  porém desconfiava de fatos que 

precisam ser relatados aqui para que se entenda os 

desdobramentos e extrapolações clínicas deste caso. Dora 

acredita que seu pai tem um caso com a Sra. K, e o Sr. K tem 

conhecimento de tudo sem achar ruim ou se incomodar, pois 

existe uma troca de favores entre o seu pai e o Sr. K., ou seja, em 

troca ao pai de Dora ter um relacionamento amoroso com a Sra. 

K, seu pai permite que o Sr. K  se insinue e assedie Dora, o que a 

revolta duplamente, seja pela traição do seu pai para com sua 

mãe, assim como do casal K, mas também pela falta de cuidado e 

postura do seu pai para com ela, que sempre esteve ao seu lado. 

Até certo momento, essas desconfianças mantiveram-se 

apenas guardadas com Dora até que, aos 14 anos, ela teve um 

beijo roubado pelo Sr. K. Essa atitude foi a gota d’água pois, a 

partir desse evento, Dora relatou suas desconfianças para o seu 

pai e pediu para que ele se afastasse totalmente do casal, pelo 

menos foi o que ela relatou em análise e o que Freud nos contou 

no relato do referido caso. Segundo ela, o pai nega toda a história, 

especialmente a acusação de relação extraconjugal com a Sra. K., 

assim como não acredita nos inoportunos possíveis assédios do 

Sr. K. sobre sua filha; finaliza chamando a atenção de Dora sobre 

seu excesso de criatividade, pois essas acusações são muito 
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sérias e podem gerar grandes problemas para todos, o que deixa 

Dora com muita raiva e decepcionada. Em seguida, seu pai 

procura Freud para dividir o acontecido. 

Em sessões de análises seguintes, Dora relata que 

durante a tentativa do beijo, ela sente algo rígido em contato com 

seu corpo, o que também lhe desencadeia muito medo, o que 

segundo Freud pode ter sido o membro ereto do Sr. K. por ocasião 

do beijo. O fato é que desde esse beijo roubado pelo Sr. K e não 

retribuído, ela sente um aperto e uma pressão inexplicável no 

peito, sempre associada a uma sensação de angústia e opressão. 

Contudo, esses fatos vivenciados na prática ou não, são verdades 

absolutas para Dora a partir dos seus 14 anos, e se desdobram em 

indignação e marcas histéricas, a exemplo do medo e pavor que 

tem quando em contato com rapazes que desenvolvam 

conversas afetivas ou qualquer interesse de cunho amoroso. 

Esses acontecidos narrados por Dora exclusivamente em 

análise, a deixa num mar de dúvidas, entre dividir com todos 

(denunciar), amigos, familiares e especialmente sua mãe, a 

traição do pai com a Sra. K associada ao assédio do Sr. K ou 

guardar esse segredo sem que traga mais problemas e 

demandas para a sua família, que já tem muito sofrimento e 

incertezas desde o conhecimento sobre a doença do seu pai. 
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Dora relata em análise que não consegue mais viver com 

tantas inquietações e fica evidente que não consegue processar 

simbolicamente os fatos. Freud começa a intervir fazendo Dora 

responder a tudo por outras maneiras, refletindo sobre vários 

aspectos do pensamento de Dora, a exemplo de: 

1 - Dora tem forte apreço e admiração pelo pai, em detrimento a 

qualquer outra pessoa da família, chega a ser algo evidente, uma 

vez que ela abre mão de toda a sua vida para acompanhá-lo de 

forma irrestrita; 

2 - Dora tem carinho e admiração extrema pelo Sr. K. e essa 

admiração funciona como mais um gatilho da sua sexualidade; 

3 - Ambivalência de emoções que sente pelo pai e pelo Sr. K. ora 

forte admiração e carinho, ora raiva e decepção profunda; 

4 - Dora tem a Sra. K. como um exemplo de mulher, admirava e 

representava o exemplo de mulher que ela pretende ser.  

Em sessões seguintes, Dora relata que passou por algo 

inusitado, pois após algumas tentativas insistentes do Sr. K. para 

passearem, e mesmo com o histórico da relação dele, ela resolve 

aceitar um convite para uma caminhada. Dora conta que o Sr. K. 

relata durante as conversas que a Sra. K. não representa nada 

para ele e que nem sabe porque ainda estão casados. Dora se 
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enche de fúria com esse comentário e bate no rosto do Sr. K., 

deixando-o só e voltando para casa. 

Esse comportamento de Dora coloca em xeque quais são 

os reais motivos que a levaram a agir assim mediante tais 

revelações. Será que é uma vingança pelo assédio e o beijo 

roubado ou raiva pela falta de respeito com a Sra. K? Esses reais 

motivos serão discutidos mais à frente. 

Outro fato que merece destaque durante os relatos de 

Dora em análise e suas respectivas interpretações são os seus 

vários sonhos. O sonho de maior relevância refere-se ao fato dela 

se ver dormindo em sua cama, no seu quarto, com um cheiro 

muito forte de fumaça tomando conta da casa, e o seu pai ao 

entrar no quarto, acorda ela e toma a atitude de retirar todos da 

casa, sem se preocupar com coisas materiais da casa. Sua mãe 

resiste e tenta voltar para resgatar bens preciosos, em especial 

suas joias, porém seu pai não permite, alegando que a prioridade 

dele é salvar sua família. Em seguida, Dora acorda após mais um 

episódio de enurese noturna que perdurou até o meio da 

adolescência. 

A princípio Freud interpreta esse sonho fazendo uma 

associação do potencial que um incêndio tem de trazer 
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transtornos intrínsecos e extrínsecos a vida das pessoas, com 

muita destruição, e pelo fato de Freud fumar muito e produzir 

muita fumaça, inclusive durante as análises, pode ter uma grande 

associação, uma vez que Freud pode trazer à tona questões 

intrínsecas de Dora que a obrigue a fazer uma nova 

ressignificação da sua pessoa com transtornos extrínsecos a ela, 

especialmente na forma com que se relaciona com os outros da 

sua família. Pelo fato de sua revelação, Dora e Freud, terem o 

risco eminente de trazer Dora para uma realidade negada que ao 

torna-se consciente pode sim trazer transtornos e destruição 

equivalentes a um incêndio, Freud acredita ser uma possível 

transferência para com ele, que passa a reproduzir a vivência 

dela com o pai. E a enurese noturna, mais uma estratégia de 

apagar o fogo, de se proteger, de evitar destruição, de impedir que 

questões obscuras com forte negação venham à tona. Ressalta-

se o fato de Dora ter demorado a admitir o evento de enurese e sua 

alta frequência em estágios tardios da adolescência.  

Também é verdade a relação alternativa do fogo com 

amorosidade, sexualidade e amor, fazendo alusão aos possíveis 

conflitos amorosos de Dora, assim como a enurese, fazendo 

alusão a água, não apenas como uma oposição ao fogo, mas o 

estar úmida, umedecer-se por estímulos ou desejos sexuais, é 
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representação direta do amor e sexo. Outra questão faz alusão ao 

fato do pai de Dora lhe acordar no sonho, exatamente como se faz 

com as crianças para que possam ir ao banheiro e não tenham 

enurese, ou que não fique umedecida, ou seja, o pai não permitiu 

que Dora ficasse molhada, no aspecto sexual, que Dora não tenha 

desejo. Estas visões interpretativas, mostram mais 

possibilidades de interpretação dos sonhos, que só com a 

continuidade das análises poderíamos ter hoje uma 

interpretação mais precisa. 

A partir do sonho supracitado, Freud inicia um processo 

de interpretação baseado no seu próprio discurso livre, não no de 

Dora, embora tenha o discurso de Dora como cerne da discussão, 

postura que mediante a conjuntura atual da psicanálise, seria 

inadequado em qualquer sessão de psicanálise ou terapia 

analítica. Destaco o estágio embrionário que Freud estava na 

sistematização de suas teorias e clínica, o que exigia dele o 

experimentar para validar ou não suas inquietações. Ainda 

ressalto a importância que esse caso tem na formação em 

psicanálise, pois além de trazer à tona muitas teorias e 

procedimentos analíticos valiosos para a prática clínica, joga luz 

em o que não se deve fazer, em especial, o analista se distanciar 
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da prática da associação livre, sendo sugestivo para com o 

paciente. 

Bom, com base nos sonhos de Dora e nas suas poucas 

sessões de análise, Freud especula sobre a etiologia da histeria 

de Dora com base em suas associações livres, sonhos e reações 

mediante as intervenções de Freud. O mesmo hipotetiza sobre a 

origem e estrutura dos seus sintomas, cogitando que sua pré-

disposição ao mal estar constante pode ter relação com o fato de 

ter se masturbado quanto criança, de forma escondida e ter 

valorizado, gostado do prazer obtido, mas em especial por estar 

se culpando e por ter abandonado a prática da masturbação, 

embora viva o dilema do desejo em busca do prazer já descoberto, 

fatos que Dora não reconhece conscientemente. Esta hipótese 

clínica de Freud joga luz à sexualidade como a causa da histeria; 

porém não foi o caso de Dora que o permitiu vislumbrar essa 

assertiva, não foi um salto no desconhecido, pois ele já sabia com 

base nas análises e suas reflexões e interpretações. O caso Dora 

foi acima de tudo uma oportunidade didática e sistemática, para 

ele provar suas hipóteses clínicas sobre a etiologia da histeria, ou 

seja, evidenciar a intima ligação da sexualidade ao sintoma. 

Em análises seguintes, Freud arrisca cogitar suas 

verdades associadas a um possível interesse amoroso de Dora 
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para com o Sr. K, assim como a construção de uma possível 

relação amorosa com o Sr. K., com o objetivo secundário de 

analisar as reações de Dora mediante os seus comentários. Dora 

se enche de indignação, o que a faz repetir e expressar o histórico 

da relação com o pai e o Sr. K. e de forma chateada, pela ousadia 

atribuída por ela às verdades de Freud. Como desfecho, resolve 

encerrar com as análises, deixando o consultório após a sua 

décima primeira sessão (no  dia 31 de dezembro de 1900), com a 

intenção de não mais voltar, e assim o fez, pelo menos a literatura 

não ressalta uma continuidade da análise nem em futuro próximo 

ou distante. 

Dora encerrou a análise, mas Freud não concluiu as suas 

interpretações. A partir desse caso, ele entrou em reflexões 

profundas que lhes permitiu avistar outros patamares para a 

psicanálise, a exemplo das transferências que começaram e 

fazer mais sentido para Freud. A partir disso, podemos especular 

ou hipotetizar que, talvez se Freud tivesse despertado para a 

teoria da transferência mais cedo, poderia ter contribuído mais 

positivamente para a continuidade da análise.  

 Com base no caso Dora, hoje se vislumbra mais do que 

Freud pode perceber durante o curto tempo de análise, que durou 
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apenas três meses. A seguir, são apresentadas algumas das 

considerações feitas por Freud e pela literatura contemporânea. 

Dora viveu inconscientemente sobre forte negação três 

grandes amores/paixões, subsequentes e ora concomitantes. O 

primeiro referente ao seu pai que embora tenha sido recalcado foi 

banhado por ciúme ao saber que seu pai estava se relacionando 

com a Sra. K. Não vamos levantar a discussão sobre o 

pensamento referente a “de quem” ela tem ciúme, nesse nível do 

relato ainda não teremos elementos suficientes para 

especularmos outras alternativas, vamos entender esse ciúme 

apenas como sendo do pai, o que não deixa de ser verdade. 

Porém com o tempo e o amadurecimento psicossexual de 

Dora, ela se depara com uma nova paixão, tão proibida quanto a 

que sentia pelo pai, que corresponde ao Sr. K. e obviamente 

negada e recalcada, faz Dora extravasar essa energia na opção 

menos traumática, ou seja, volta-se mais ainda com sua atenção 

para o pai, recalcando o sentimento que sente ou acha que sente 

pelo Sr. K. Sentimentos que expressavam-se através do ódio e 

revolta relatados por Dora, seja pelas expressões corporais ou 

pelo discurso implacável com a certeza da veracidade dos fatos. 
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apenas três meses. A seguir, são apresentadas algumas das 

considerações feitas por Freud e pela literatura contemporânea. 
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E por fim, já por volta dos seus quase 18 anos é 

reconhecidamente vista com uma nova paixão, dessa vez por 

alguém do mesmo sexo (a tão admirada Sra. K.), sob forte 

negação e recalcamento, pois além de inaceitável pelos mesmos 

motivos das duas anteriores, ainda traz a problemática da 

aceitação de gênero, que além da forte crítica egóica, a sociedade 

vienense era muito cruel com os que eram chamados de 

invertidos na época. Como sempre, Dora busca o caminho menos 

traumático e desloca o afeto para o Sr. K, visando 

inconscientemente recalcar o amor que tem pela Sra. K. E de 

forma sutil reverbera vários ataques de ciúme e proteção, seja 

pelo casal K. ou pelo seu pai, e indignação por não ser respeitada 

como mulher por ambos.      

Nessa perspectiva, atualmente reconhecemos quatro 

grandes formas do aparelho mental operar: 

1 - Dora vive claramente um exacerbado complexo de Édipo com 

o pai; 

2 - Dora vive a dissolução do complexo de Édipo com o Sr. K;  

3 - Dora vive a bissexualidade humana com a Sra. K, presente 

naturalmente em todos os indivíduos, de forma sutil ou de forma 

mais ostensiva, o fato é que os relatos não nos oferecem 

elementos suficientes para essa discussão; 
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4 – E, por fim, Dora constrói um processo típico de transferência 

para com Freud, que além de despertar em Freud suas ideias 

ainda embrionárias, sedimenta de forma didática e clínica a 

importância das transferências no processo clínico analítico. 

A partir do caso Dora, Freud exemplifica e avança muito com a 

sistematização da psicanálise, pois define o que é transferência; 

reafirma que os sonhos guardam uma relação com duas 

desembocaduras -  uma demanda atual essencial e uma outra 

referente a algum acontecimento ou desejo proibido relevante a 

primeira infância; destaca a interpretação dos sonhos como um 

excelente método de expressão pois são caminhos alternativos 

para fugir da repressão do inconsciente; considera a oposição do 

conteúdo manifesto como uma ferramenta importante na 

interpretação dos sonhos; define que as associações livres 

correspondem a processos inversos decorrentes do trabalho 

dos sonhos ou elaboração onírica, a exemplo da condensação e 

deslocamento; e por fim, com a etiologia da histeria de Dora, 

reforça o determinismo da etiologia da sexualidade na causa das 

neuroses e histeria. 

Ao ler o caso, também fica evidente o amadurecimento de 

Freud no que se refere à forma de pensar e conceber o 

entendimento dos casos clínicos. Ele torna-se menos organicista 
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e mais psíquico, pelo menos em relação aos casos apresentados 

nos estudos da histeria (Ex.: Luci, Elizabeth, entre outros), onde 

ele estava muito preocupado com o neurônio e com o destino das 

energias. Aqui no caso Dora ele está muito perto do que hoje 

entendemos como psicanálise e as minúcias da prática clínica 

que ele traz à tona nas obras subsequentes. 

    Desta forma fica evidente a importância histórico-

clínica que o caso Dora teve na estruturação e robustez da 

psicanálise Freudiana. Obrigado, Dora/Freud. 
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RESUMO 

Toda a obra de Sigmund Freud foi desenvolvida com base em trabalhos 
com seus próprios pacientes ou em parcerias com Charcot, Breuer, 
Fliess e outros. As histéricas despertaram o seu interesse no que diz 
respeito a entender como os sintomas eram apresentados e o que fazia 
com que cada uma delas desenvolvessem sintomas singulares. A partir 
daí, o objetivo deste estudo visa elucidar questões sobre o mecanismo 
de conversão. Esta, a conversão, é entendida como um mecanismo que 
transforma o conteúdo intolerável da ordem psíquica, em sintomas e 
comprometimentos no âmbito fisiológico, presentes em casos de 
histeria.  À época, Freud denominou de La Belle Indifference des 
hystériques o que consiste na perda da força de um grupo de 
representações que têm sua carga afetiva correspondente retirada. Tal 
mecanismo tem a função de deslocar o afeto de cuja expressão no 
psiquismo foi negada e que, em sua busca pelo fechamento do ciclo de 
carga e descarga de libido conforme o princípio do prazer, encontra no 
corpo uma fonte de satisfação. 
Palavras-chave: Histeria; Conversão; Sintoma; Mecanismo. 

  

O presente trabalho trata sobre a noção de histeria de 

conversão e sua importância histórica. Partindo das leituras dos 

escritos freudianos, o texto visa evidenciar o mecanismo 

utilizado na histeria que transforma a dor psíquica em dor física.  

Os textos de Freud mostram o passo a passo do 

surgimento da psicanálise. O que chama a atenção é a atualidade 
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das questões apresentadas em seus escritos e como é possível 

perceber que, em se tratando de psicanálise, as descobertas de 

Freud não perecem com o passar dos anos. Ao nos depararmos 

com os primeiros escritos freudianos sobre histeria é possível 

perceber o equívoco de afirmações que dizem ser conteúdos 

ultrapassados onde os tempos são outros e os sintomas também. 

Tudo começou com o mestre Charcot, ao final do século 

XIX, juntamente com seus alunos, que ampliaram a pesquisa em 

torno da histeria. Daí vieram importantes frutos, a saber: a 

classificação cuidadosa dos fenômenos histéricos, a queda por 

terra do preconceito que associava histeria à feminilidade, o 

estabelecimento do método hipnótico como instrumento de 

pesquisa. Charcot era totalmente preocupado com a observação 

e seu discípulo Freud seguiu seus passos nesse sentido. 

O método hipnótico era outro manejo muito utilizado por 

Charcot e Freud iniciou seus passos também fazendo uso da 

hipnose com os pacientes que se submetiam a tratamento.  

Perceberam que a hipnose tinha mais êxito nos casos de 

histeria, o que Freud salienta (BREUER & FREUD 1893-95/2006):  
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Era histeria e podia ser posta com maior facilidade em 
estado de sonambulismo; ao tomar ciência disso, resolvi 
fazer uso da técnica de investigação sob hipnose de 
Breuer, que eu viera a conhecer pelo relato que ele me 
fizera do bem sucedido tratamento de sua primeira 
paciente. Essa foi minha primeira tentativa de lidar com 
aquele método terapêutico (p. 82).  

 

O pai da psicanálise, dando continuidade aos trabalhos de 

Charcot, fez parceria também, dentre tantos, com o Dr. Breuer e 

juntos se empenhavam em compreender e explicar as paralisias 

traumáticas e outros sintomas que apareciam na histeria.  

Freud dedicou especial atenção aos casos que 

representavam histeria comum e não traumática e tinha por 

procedimento considerar cada sintoma separadamente. 

Associado a esse modo de trabalhar, ele tinha o cuidado de 

investigar as circunstâncias em que esses sintomas haviam 

surgido pela primeira vez; apesar de todo esse zelo, percebeu que 

os pacientes não tinham nenhuma ideia do contexto de seus 

sintomas. Como disse Freud em seu artigo de 1893: 

“...há uma experiência efetivamente marcante por trás dos 
fenômenos da histeria, se não de todos; e mais, que essa 
experiência é de tal ordem que se torna imediatamente 
inteligível o sintoma com que se relaciona, mostrando uma 
vez mais, por conseguinte, que o sintoma é 
inequivocamente determinado (FREUD, 1893-1895/ 2006. 
P.40).” 
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Os primeiros casos de Freud e Breuer, como dito 

anteriormente, foram tratados com hipnose e, sob o efeito da 

hipnose, eram feitas perguntas aos pacientes até que se 

chegasse à origem do trauma psíquico. Descobrindo-se a 

lembrança envolvida, concluíram que esta é excepcionalmente 

carregada de seu afeto original.  

Inicialmente eles acreditavam que a hipnose é uma 

histeria artificial e que os estados hipnoides eram condições sine 

qua non para a histeria, contudo, com o passar do tempo e a 

observação clínica dos casos atendidos, Freud percebe que a 

condição “facilidade em ser hipnotizada” (que era um critério para 

distinguir a histeria) já não se faz imprescindível e começa a ser 

abandonada juntamente com o método da hipnose.  

Freud percebeu que alguns pacientes demonstravam 

certa dificuldade ou até mesmo uma impossibilidade de serem 

hipnotizáveis e que a fala sem censura era a única forma de 

acessar certos conteúdos, e assim, chegando a um método 

investigativo muito mais eficiente.  

Juntos, Breuer e Freud, empreenderam tratamento 

médico, entre 1880 e 1882 com uma jovem (o famoso caso Anna O.) 
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tomada por uma histeria aguda que se caracterizava por 

paralisias, contraturas, distúrbios da visão, da fala e outros 

aspectos. Esse caso tem lugar de destaque na história da 

psicanálise, pois foi o primeiro que se tornou inteligível. Aqui, eles 

alcançaram com êxito o objetivo de elucidar os sintomas do 

estado histérico, ao mesmo tempo em que descobriram meios de 

fazer cada sintoma desaparecer.  

Sabe-se que Freud defendia que os sintomas são 

resultado de um conflito e que eles surgem na tentativa de 

encontrar uma outra forma de satisfazer a libido ou de diminuir a 

carga de excitação, isto é, os sintomas surgem pela 

impossibilidade de encontrar satisfação por vias diretas, 

encontrando satisfação em novos caminhos para essa descarga.  

Foi com a clássica paciente Anna O. que o método 

catártico, que veio a ser o de livre associação começou a surgir, 

quando nomeou “a cura pela fala” e fez uso pela primeira vez do 

termo “limpeza de chaminé” se referindo à forma como foi 

conduzido o seu tratamento, por meio da palavra.  

Freud chegou à conclusão de que o sintoma histérico 

demandava que o corpo da paciente ocupasse posição ativa no 

discurso da mesma. Ela passa a falar através de seus sintomas. 
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Em Estudos sobre a histeria (1893-95/2006), Freud 

discorre que a histérica usa o seu corpo entregando-se ao 

“espetáculo” da enfermidade (convulsões, letargias, delírios, 

espasmos e outros vários tipos de apresentações sintomáticas).  

Freud dizia que as razões imediatas do desenvolvimento 

dos sintomas histéricos estão na esfera da vida psíquica e 

sabemos que a histeria se constitui como um espelho da cultura 

em que vivemos.  

Em Estudos sobre a Histeria (1893-95/2006) Freud e 

Breuer apresentam 5 casos clínicos e o último deles (Elisabeth 

Von R) é concluído com uma boa discussão sobre o mecanismo da 

conversão.  

Nesse momento, Freud afirma que suas observações o 

levaram a comprovar que os pacientes histéricos, em sua maioria 

ou, na verdade, sua totalidade, estiveram dedicados 

exclusivamente aos cuidados de pessoas doentes, ou seja, 

submetidos ao desejo do Outro. Essas pessoas deixaram de lado 

suas necessidades pessoais, seus projetos de vida e suprimiram 

suas próprias emoções em favor de deveres morais destinados a 

um outro de grande importância em sua vida. Continua explicando 
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que, nesses casos, o mecanismo defensivo que entra em ação é o 

mecanismo da conversão.  

A conversão traduz-se, segundo o pai da psicanálise, 

como o mecanismo mais eficaz no sentido de eliminar a angústia 

causada pelas representações em conflito e que era 

caracterizada pelo termo la belle indifference des hystériques, 

que consiste na perda da força de um grupo de representações 

que tem sua moção afetiva correspondente retirada. Nesse caso, 

a moção de afeto é escoada, descarregada no corpo sob a forma 

dos sintomas já descritos acima tais como a paralisia, afasia e 

outros tantos observados por Charcot, Freud e Breuer. 

Nesse mesmo texto de 1893-95 é possível chegar à 

conclusão de que há diferença entre sintomas de conversão e 

fenômenos psicossomáticos, uma vez que os primeiros 

apresentam ligação simbólica entre o que foi recalcado e a parte 

do corpo adoecida, em outras palavras, que há uma relação 

estreita entre o significado psíquico inconsciente, sexual, 

originário e que pode ter de fato acontecido ou que pode ser fruto 

da “fantasia sexual” da pessoa, uma lembrança originária.  
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Com relação aos fenômenos psicossomáticos, Leite 

(2012), explicando através do texto freudiano (1893-95) discorre 

que: 

“...o corpo denunciaria a ausência do trabalho de 
simbolização. Como indica Lacan (1963-64/1988), nesses 
casos o corpo estaria marcado por um significante único, 
inviabilizando-se a constituição de uma cadeia 
significante, um desdobramento no campo do sentido e, 
consequentemente, da verdade inconsciente para o sujeito 
(p. 93). 
 
 

Dessa forma, entendemos que os sintomas histéricos 

estão totalmente submetidos ao princípio do prazer e que os 

órgãos de importância vital são utilizados como fontes de 

descarga sem nenhuma consideração pelas suas próprias 

funções utilitárias.  

Podemos, então, supor, após as leituras nos primeiros 

textos freudianos, que o mecanismo de conversão apresentado 

na histeria nos mostra o caminho percorrido pela libido na busca 

pela descarga que pode ser facilitado por uma doença orgânica 

pré-existente ou por essa parte do corpo possuir uma carga de 

sentido simbólico, como pode ser observado por Freud, nas 

pernas doloridas de Elisabeth, lugar onde seu pai apoiava a 

própria perna 
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Assim sendo, podemos chegar a conclusão de que o 

mecanismo de conversão apresentado por Freud em seus casos 

de histeria tem a função de trazer para o corpo aquilo que não foi 

possível ser concluído ou elaborado pelo psiquismo e que, em sua 

busca de fechar esse ciclo de carga e descarga de libido, encontra 

no corpo uma fonte de satisfação.  

Esses pontos foram fatores importantes que 

despertaram o interesse em retomar os estudos, no paradigma 

psicanalítico, da histeria de conversão, onde os sintomas 

corporais aí presentes ocupam espaço. Fica agora a semente 

germinando, para numa próxima reflexão sobre o tema, trazer 

para os dias atuais as diversas formas encontradas na 

subjetividade contemporânea de apresentação desses sintomas 

corporais.    
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UM OLHAR SOBRE A TEORIA DA LIBIDO E O 
NARCISISMO 

 
Sílvia Farrapeira Cabral1 

1Psicanalista em Formação pelo Instituto de Psicanálise da Sociedade 
Psicanalítica do Recife/Pernambuco-SPRPE. 

 
RESUMO 

Neste artigo Freud inicialmente atribui o nome libido à energia que se 
manifesta no instinto sexual  e trata de sua diferença para o instinto do 
ego. Ele identifica que os instintos sexuais, por serem mais resistentes, 
reprimem e tentam encontrar satisfação por outras vias, buscando uma 
compensação por terem sido frustrados e reprimidos. O autor distingue 
os instintos do ego dos instintos sexuais por suas manifestações 
através das Neuroses de transferências, traçando a trajetória dos 
investimentos libidinais, com suas transformações onde obtemos uma 
primeira compreensão interna dos mecanismos das forças mentais. Em 
continuidade, Freud conceitua a libido que se desliga do objeto e coloca 
o próprio ego da pessoa em lugar deles, a essa forma de distribuir a 
libido, Freud deu o nome de Narcisismo. Veremos sua definição, as 
várias formas de atuação da libido, sua diferenciação entre egoísmo, 
altruísmo, narcisismo e interesse, e por fim suas relações com as 
doenças mentais como a demência precoce, paranoia, psiconeuroses, 
melancolia, chegando a uma compreensão sobre a formação dos 
sintomas. 
Palavras-chaves: Libido; Narcisismo; Instinto; Sexual; Ego. 
 

 Somos formados por uma energia que Freud conceituou 

de pulsão e dividiu em pulsão sexual (libido)  e pulsão não sexual, 

ou instintos sexuais e instintos do eu. Freud trata, inicialmente, da 

diferença entre os instintos do Eu e os instintos sexuais. Os 

instintos sexuais são mais resistentes a serem educados e não 
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estabelecem a mesma relação com o princípio de realidade que 

os instintos do Eu. Freud reconhece que os instintos sexuais mais 

do que os instintos do Eu, têm estreitos laços a vinculá-los ao 

estado afetivo de ansiedade. Quando a fome e a sede (os dois 

instintos auto preservativos) estão insatisfeitos, o resultado não 

é sua transformação em ansiedade, ao passo que a modificação 

da libido insatisfeita em ansiedade é o resultado esperado.   

 Acompanhando separadamente os instintos sexuais e do 

Eu, Freud encontrou a chave para compreender o grupo das 

neuroses de transferência. É em Recordar, repetir, 

perlaborar,1914 que Freud introduz a noção de neurose de 

transferência relacionada à ideia de que o paciente repete na 

transferência os seus conflitos infantis. “Desde que o paciente 

consinta em respeitar as condições de existência do tratamento, 

conseguimos regularmente conferir a todos os sintomas da 

doença um novo significado transferencial, substituir a sua 

neurose comum por uma neurose de transferência de que pode 

ser curado pelo trabalho terapêutico”.   

Aos investimentos de energia que o Eu dedica aos objetos 

de seus desejos sexuais, ele os chamou libido; a todos os demais, 

originários dos instintos de auto conservação, chamou interesse. 

Através dos investimentos libidinais, de suas transformações e 
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de seus destinos finais, logrou obter uma primeira compreensão 

do mecanismo das forças psíquicas, mas o Eu – sua composição 

a partir de organizações diversas, a estrutura e o funcionamento 

dessas organizações – permaneceu oculto e pôde supor que 

somente a análise de outros distúrbios neuróticos traria essa 

compreensão. Segundo a concepção psicanalítica, os pontos de 

fixação que se formaram no curso de desenvolvimento da libido 

determinarão até que nível de organização a libido do indivíduo 

avançará e até que nível ela regredirá no caso de uma 

enfermidade neurótica. 

 Em 1908, Karl Abraham, lançou a tese de que a 

característica principal da demência precoce (incluída entre as 

psicoses) será a falta do investimento libidinal   dos objetos então 

o que acontecem com essa libido dos dementes, afastada dos 

objetos? Abraham respondeu que ela reverteria para o Eu, e essa 

reversão reflexiva é a fonte da megalomania na demência 

precoce, podendo ser comparada à conhecida superestimação 

sexual do objeto na vida amorosa, aos poucos conclui que a libido 

encontrada apegada aos objetos e que á a expressão de anseio de 

neles conquistar satisfação, pode também deixá-los, 

substituindo pelo próprio Eu. A essa forma de distribuição da 

libido Freud deu o nome de NARCISISMO, na qual um adulto trata 
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seu corpo com todos os cuidados que usualmente dedica a um 

objeto sexual externo. A história evolutiva da libido objetal que 

muitos instintos sexuais se satisfazem no próprio corpo, de 

forma auto erótica, e essa capacidade para o autoerotismo será a 

prática sexual do estágio narcisista da distribuição da libido. 

 Dentro da teoria da libido, há um estado em que todos os 

investimentos objetais tanto os libidinais como os egoístas são 

abandonados e chamados de volta ao Eu. No indivíduo que dorme 

restabelece-se o estado primordial da distribuição da libido, o 

narcisismo pleno, em que a libido e interesse do Eu, ainda unidos 

e indiferenciáveis habitam o Eu que basta a si mesmo, 

autossuficiente. 

 O narcisismo é o complemento libidinal do egoísmo, tem-

se em vista apenas o proveito do indivíduo; no narcisismo leva-se 

em consideração também sua satisfação libidinal. É possível ser 

egoísta e, ao mesmo tempo, manter fortes investimentos 

libidinais, desde que a satisfação libidinal como o objeto seja 

parte das necessidades do Eu. O altruísmo ao contrário do 

egoísmo não coincide conceitualmente com o investimento 

libidinal, diferencia-se dele pela ausência das aspirações por 

satisfação sexual. Quando o objeto sexual acha em si uma parte 

do narcisismo do Eu, supervalorização sexual do objeto, e além 
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disso, há a transposição altruísta do egoísmo para o objeto 

sexual, o objeto se torna extremamente poderoso, como se ele 

tivesse absorvido o Eu. Nos fundamentos da vida amorosa a 

escolha objetal no processo de desenvolvimento da libido pode 

suceder de duas maneiras diferentes. Ela pode ser de tipo 

narcisista, em que o Eu é substituído pelo que lhe é o mais 

semelhante possível, ou se dá por apoio, caso em que a escolha 

objetal da libido pode recair sobre pessoas que se tornaram 

valiosas para a satisfação de outras necessidades vitais. 

 Na busca por diferenciar libido e interesse, isto é, entre 

instintos sexuais e de auto conservação, Freud buscou no sono, 

na doença e no enamoramento a percepção do conflito do qual 

resultam as neuroses de transferência. A suposição de que a 

libido objetal pode se transformar em libido do Eu, parece a única 

capaz de solucionar o enigma das chamadas neuroses 

narcísicas, como a demência precoce, e explicar as semelhanças 

e diferenças entre essas e a histeria e a obsessão. O adoecimento 

orgânico, a estimulação dolorosa, a inflamação de órgãos, criam 

um estado que resulta num desprendimento da libido em relação 

a seus objetos. A libido recolhida retorna ao Eu como 

investimento intensificado da porção enferma do corpo. Isso abre 

um caminho para entendimento da hipocondria, na qual, da 
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mesma maneira, um órgão ocupa a atenção do Eu, sem que esteja 

doente. A retirada da libido dos objetos para o Eu, pode não ser 

patogênica quando essa retirada ocorrer durante o sono, 

retornando todos os males a libido objetal para o Eu. Contudo, se 

a libido narcísica não é capaz de encontrar seu caminho de volta 

aos objetos, esse impedimento da mobilidade da libido torna-se 

patogênico. 

 Freud concluiu que o processo que desprende a libido dos 

objetos lhe barra o caminho de volta para eles acha-se ligado ao 

processo da regressão, os fatores determinantes desses 

processos são quase idênticos aos de demência precoce. Nesses 

doentes, o ponto fraco no desenvolvimento da libido situa-se na 

fase da fixação que permite a inspeção que leva a formação do 

sintoma, na fase de narcisismo, primitivo, ao qual a demência 

precoce retorna em seu resultado final. 

 O quadro clínico da demência precoce não é determinado 

exclusivamente pelos sintomas que decorrem do apartamento da 

libido de seus objetos e de sua acumulação no Eu como libido 

narcísica uma grande parte é derivada por outros fenômenos 

derivados da libido para alcançar novamente os objetos na 

tentativa de recuperação. Essa forma de funcionamento ocasiona 

equívocos pela semelhança com os da histeria ou, mais 
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raramente os da neurose obsessiva, embora difiram destes em 

todo aspecto. A melancolia e a neurose obsessiva apresentam 

certas diferenças fundamentais não apenas a respeito da fase à 

qual a libido regride no início da doença, mas também a respeito 

da atitude do indivíduo para com seu objeto, uma vez que o 

melancólico o abandona enquanto que o obsessivo o retém. Tanto 

na paranoia como na melancolia, percebe-se que as 

autoacusações com que os melancólicos se torturam da maneira 

mais impiedosa dirigem-se, na verdade, a outra pessoa, ao objeto 

sexual que perderam ou que se desvalorizam por culpa deles 

mesmos. O melancólico retira sua libido do objeto, mas este, 

através do processo de “identificação narcisista”, estabelece-se 

em seu próprio Eu como se projetado para o Eu. Esse Eu passa a 

ser tratado como objeto abandonado e sofre todas as agressões 

e manifestações do desejo de vingança que tenham por alvo o 

objeto. A amargura do doente atinge de um só golpe tanto o 

próprio Eu como o objeto amado-odiado, tornando, por este 

motivo, o suicídio do melancólico mais compreensível. Nos 

melancólicos a ambivalência é bastante acentuada e são 

dirigidas à mesma pessoa sentimentos contrários, ternos e 

hostis, manifestações de um narcisismo positivo e de um 

narcisismo negativo.  
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 A forma da doença conhecida como paranoia, insanidade 

crônica e sistemática, ocupa uma posição oscilante nas 

tentativas de categorização da psiquiatria atual, porém não resta 

dúvida acerca de seu parentesco com a demência precoce. Freud 

agrupou a demência precoce e a paranoia e chamou de 

“parafrenia”. As formas assumidas pela paranoia são descritas 

como megalomania, delírio de perseguição, delírio de amor 

(erotomania), de ciúmes etc. A megalomania é consequência 

direta da magnificação do Eu pelo recolhimento dos 

investimentos libidinais objetais, um narcisismo secundário que 

é um retorno daquele original, da primeira infância. 

 Com relação a delírios de perseguição, o perseguidor na 

maioria dos casos é do mesmo sexo do perseguido. Chama a 

atenção neste caso, a pessoa mais amada do mesmo sexo 

transformava-se, após o adoecimento, no perseguidor, podendo 

também ser substituída, por afinidades, por outra pessoa. Como 

um pai, o professor ou algum superior. Contudo, Freud conclui 

que os delírios de perseguição é a forma pela qual o indivíduo se 

defende de um impulso homossexual que se tornou demasiado 

intenso. A escolha objetal homossexual se acha, em sua origem, 

mais próxima do narcisismo do que a heterossexual. Quando se 
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trata de rejeitar um forte e indesejável impulso homossexual, o 

caminho de volta para o narcisismo é bastante facilitado. 

 O Eu é constituído de várias instâncias. Freud, conclui que 

existe no Eu uma instância que observa, critica e compara sem 

cessar, e que, desse modo, se contrapõe a outra parte do Eu. O 

paciente sente, no seu Eu, a vigência de uma instância que mede 

seu Eu atual e cada uma de suas atividades conforme o Eu ideal, 

que criou ao longo de seu desenvolvimento, funcionando como 

um censor do Eu, a consciência. Esta censura origina-se das 

influências exercidas pelos pais, educadores e pelo meio social, 

da identificação com algumas dessas figuras-modelo.  A reação 

de uma pessoa à frustação de uma fonte de prazer à qual se acha 

morbidamente fixada apresentará um cunho patológico. Ela 

formará sintomas neuróticos. 

 Todos esses resultados devem-se à exploração do 

conceito de libido do Eu ou libido narcísica, com a ajuda do qual 

entendemos as neuroses narcísicas e as concepções que se 

mostraram eficazes no trato das neuroses de transferência. 
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RESUMO 
De início, a autora expõe o conceito de sintoma no texto “Conferências 
Introdutórias à Psicanálise” de Sigmund Freud, analisando de onde vem, 
para que serve e o porquê de trabalhá-lo para, em seguida, deter-se no 
conceito de sintoma dado na perspectiva da psiquiatria clínica atual. Em 
continuidade, apresenta as técnicas de tratamento utilizadas nas 
respectivas abordagens e, por fim, faz uma reflexão sobre o 
compartilhamento destas técnicas no tratamento de pacientes 
portadores de transtornos mentais, objetivando maior inclusão social 
do paciente. Vislumbra, pois, uma conciliação possível e enriquecedora, 
que traga por consequência uma ampliação na forma de “cuidar” do 
sofrimento psíquico do indivíduo. Aponta diferenças não excludentes, e 
sim, complementares. Uma perspectiva conciliatória entre os 
pressupostos teóricos da psicanálise freudiana e da psiquiatria clínica, 
avistando uma alternativa, não apenas possível, mas também 
necessária para a obtenção de uma forma mais ampla e duradoura no 
cuidar o sofrimento psíquico do indivíduo.  
Palavras-chaves: Psicanálise; Transtorno Mental; Psiquiatria; Sintoma; 
Sentido. 
 

INTRODUÇÃO 

Não é de longa data a época em que um indivíduo 

acometido de transtornos mentais era tido como 

necessariamente incapaz e desprovido de qualquer 
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possibilidade de discernimento e, portanto, impossibilitado do 

convívio na família, na sociedade e no trabalho. Havia, pois, uma 

exclusão cujo horizonte de mudança chegou, no Brasil, com 

a Constituição Federal/1988 (criou-se o sistema universal de 

saúde e o reconhecimento do direito à saúde) e com o 

movimento da Reforma Sanitária (defendeu-se o direito à saúde 

e insurgiu-se contra a segregação e a exclusão das pessoas 

com transtornos mentais), lançando uma perspectiva de 

respeito ao sofrimento mental.  

Em 2001 a Lei nº 10.216 reconheceu os direitos das 

pessoas com transtornos mentais, e redirecionou o modelo 

assistencial em saúde mental (Art. 2o, Parágrafo único. São 

direitos da pessoa portadora de transtorno mental: II - ser tratada 

com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar 

sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na 

família, no trabalho e na comunidade). Na sequência, lutou-se 

pela busca de novos tipos de tratamentos mais condizentes com 

a inclusão pretendida, e não baseados em internações em 

manicômios e exclusões. Tratamentos mais próximos à 

reabilitação e à integração social.  

Afora estas questões, importante salientar o contexto 

conturbado em que vive os indivíduos na sociedade atual, 
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permeada de elementos ensejadores de ansiedade, pânico, 

depressão e, a existência de uma massa de pessoas carentes de 

uma nova perspectiva do cuidar, através da qual lhes sejam 

oferecidas tratamento que vise qualidade de vida mental digna. 

Desta feita, se por um lado, a sociedade atual está imersa 

numa complexidade de conflitos e situações traumáticas e, por 

outro, busca-se a inserção social do indivíduo portador de 

transtorno mental, necessário se faz um novo olhar sobre as 

técnicas de tratamento utilizadas. Uma nova perspectiva de 

tratamento, em que se busque um “cuidar” que respeite o 

indivíduo e possibilite sua inserção na família, na sociedade e no 

trabalho. 

É atento a essa necessidade que trazemos à discussão 

neste artigo o estudo da concepção de sintoma no texto 

“Conferências Introdutórias à Psicanálise” de Sigmund Freud, 

conciliando-a com a concepção dada pela Psiquiatria Clínica 

atual, numa aproximação teórica que venha a tornar realizável o 

compartilhamento de técnicas psicanalíticas e medicamentosas.

 O sintoma, à época das Conferências Introdutórias à 

Psicanálise, fora delineado como possuidor de um conteúdo e de 

um sentido. Naquela ocasião, já se travava uma discussão acerca 

do seu conceito defendido pela psiquiatria da época e o conceito 
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dado pela novíssima psicanálise freudiana. Discussão que, 

infelizmente, percebe-se ainda calorosa e dividida entre os 

estudiosos da abordagem psicanalítica e da abordagem 

psiquiátrica nos seus termos mais estritos.    

Como fundamento teórico desta discussão, aborda-se o 

sintoma sob a perspectiva analítica esboçada no texto 

“Conferências Introdutórias à Psicanálise” de Sigmund Freud e, a 

perspectiva descritiva/dinâmica dada pela Psiquiatria Clínica 

atual, seguindo-se o “Compêndio de Psiquiatria: Ciência do 

Comportamento e Psiquiatria Clínica” de Kaplan & Sadock e, a 

“Psicopatologia: perspectivas Clínicas dos Tratamentos 

Psicológicos” de Whitbourne & Halgin.  

Das diferenças dos seus pressupostos, as teorias 

divergem nas suas técnicas de tratamento. A teoria freudiana 

possui um marco teórico analítico, enquanto a psiquiatria clínica 

atém-se a um esquema descritivo seguido de um tratamento 

estritamente medicamentoso. Aponta Freud, “...a psiquiatria se 

ocupa em descrever os distúrbios psíquicos observados e 

agrupá-los em determinados quadros clínicos”, porém, continua 

o autor, “Os sintomas que compõem esses quadros clínicos são 

desconhecidos em sua origem, em seu mecanismo e em sua 

inter-relação”. Essa é, para Freud “a lacuna que a psicanálise 
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busca preencher. Ela pretende fornecer à psiquiatria o 

fundamento psicológico faltante”, buscando compreender a 

convergência do distúrbio físico e do psíquico (FREUD 1916-1917, 

pag. 27). 

Interage-se com esses conceitos, visualizando um novo 

aspecto ao fenômeno, tentando, ao final, realizar uma reflexão 

conciliadora dos seus pressupostos, numa visão mais ampliada 

do cuidar do sofrimento humano frente a existência de um 

transtorno mental. Duas técnicas de tratamentos que têm 

pressupostos diferentes, mas não, acreditamos, excludentes. Ao 

contrário, conhecimentos que se somam e se interligam. 

I - SOBRE O SINTOMA NA PSICANÁLISE FREUDIANA: 

“CONFERÊNCIAS INTRODUTÓRIAS À PSICANÁLISE”  

Em Freud, sintoma tinha um conceito e uma finalidade 

dentro da realidade psíquica do sofrimento. Para ele, a ação 

sintomática “não é obra do acaso, mas, pelo contrário, possui uma 

motivação, um sentido e uma intenção” (FREUD 1916-1917, pag. 

331). No entanto, afirmava o autor, “a psiquiatria clínica pouco se 

preocupa com a forma de manifestação e o conteúdo do sintoma” 

(FREUD 1916-1917, pag. 343). Havia, pois, uma forma dicotômica de 

enxergar o conteúdo dos sintomas e as suas técnicas de 
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tratamento. Porém, ressalta-se, um entrave de razões mais de 

afirmação epistemológica, do que propriamente de inaptidão 

científica de conciliação de pressupostos.  

Na psicanálise freudiana, o sintoma é substitutivo das 

questões reprimidas no inconsciente e, através da relação 

transferencial do processo analítico, há uma ampliação do 

consciente e consequente liberação do conteúdo recalcado. A 

“cura” do sintoma, sustentava Freud, é tornar consciente o 

inconsciente, “a formação do sintoma é um substituto para 

alguma outra coisa que não ocorreu” (FREUD, 1916-1917, pag. 373).  

O conteúdo recalcado por não poder tornar-se consciente 

e, por continuar exercendo forte pressão inconsciente, reivindica 

o alívio da tensão por meio do sintoma, deste modo, o sintoma “se 

liga a um forte sofrimento subjetivo” (FREUD 1916-1917, pag. 334). 

Em psicanálise, sintoma é expressão do sujeito. 

II - SOBRE O SINTOMA NA PSIQUIATRIA CLÍNICA ATUAL 

Na psiquiatria, os transtornos psicológicos são 

diagnosticados com base na presença ou ausência de um 

conjunto de sintomas específicos sistematizados em um manual 

(WHITBOURNE, 2017, pag. 27). Utiliza-se da Classificação como 

um processo através do qual a complexidade dos fenômenos é 



Psicanálise
 

 
 

189 

tratamento. Porém, ressalta-se, um entrave de razões mais de 

afirmação epistemológica, do que propriamente de inaptidão 

científica de conciliação de pressupostos.  

Na psicanálise freudiana, o sintoma é substitutivo das 

questões reprimidas no inconsciente e, através da relação 

transferencial do processo analítico, há uma ampliação do 

consciente e consequente liberação do conteúdo recalcado. A 

“cura” do sintoma, sustentava Freud, é tornar consciente o 

inconsciente, “a formação do sintoma é um substituto para 

alguma outra coisa que não ocorreu” (FREUD, 1916-1917, pag. 373).  

O conteúdo recalcado por não poder tornar-se consciente 

e, por continuar exercendo forte pressão inconsciente, reivindica 

o alívio da tensão por meio do sintoma, deste modo, o sintoma “se 

liga a um forte sofrimento subjetivo” (FREUD 1916-1917, pag. 334). 

Em psicanálise, sintoma é expressão do sujeito. 

II - SOBRE O SINTOMA NA PSIQUIATRIA CLÍNICA ATUAL 

Na psiquiatria, os transtornos psicológicos são 

diagnosticados com base na presença ou ausência de um 

conjunto de sintomas específicos sistematizados em um manual 

(WHITBOURNE, 2017, pag. 27). Utiliza-se da Classificação como 

um processo através do qual a complexidade dos fenômenos é 

Psicanálise
 

 
 

190 

reduzida por meio de sua organização em categorias.  As duas 

classificações psiquiátricas mais importantes são o manual 

diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM-5), e a 

Classificação internacional de doenças (CID-10)” (SADOCK, 2017, 

pag. 290). O DSM é um manual utilizado nos EUA, enquanto o CID é 

de uso geral, inclusive em documentos oficiais. Tais manuais 

buscam rotular corretamente grupos de sintomas no intuito de 

fornecer tratamentos direcionados. 

No DSM-5 são listadas 22 categorias principais de 

transtornos mentais, abrangendo mais de 150 tipos doenças 

(SADOCK, 2017, pag. 291). Como características básicas do DSM-

5, tem-se: abordagem descritiva, critérios diagnósticos, 

descrição sistemática (SADOCK, 2017, pag. 290). 

Por fim, salienta-se que, no que concerne aos transtornos 

mentais e seus sintomas há, dentro da própria psiquiatria, uma 

diferença de abordagem entre uma psiquiatria descritiva a qual 

“interessa fundamentalmente a forma das alterações psíquicas, 

a estrutura dos sintomas, aquilo que caracteriza a vivência 

patológica como sintoma mais ou menos típico” e, a psiquiatria 

dinâmica, para a qual “interessa o conteúdo da vivência, os 

movimentos internos de afeto, desejos e temores do indivíduo, 

sua experiência particular, pessoal, não necessariamente 
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classificável em sintomas previamente descritos”. Porém, dentro 

da própria psiquiatria, admite-se que, para uma boa prática em 

saúde mental necessário se faz a ”combinação hábil e equilibrada 

de uma abordagem descritiva, diagnóstica e objetiva e uma 

abordagem dinâmica, pessoal e subjetiva do doente e de sua 

doença” (DALGALARRONDO, 2008, pag. 35 e 36). 

III - APROXIMAÇÃO 

 De início, ressalta-se que a psiquiatria dinâmica 

coaduna-se com uma visão psicanalítica dos transtornos 

mentais na qual, “os sintomas e síndromes mentais são 

considerados formas de expressão de conflitos, de desejos que 

não podem ser realizados, de temores aos quais o indivíduo não 

têm acesso” (DALGALARRONDO, 2008, pag. 36). Tem-se, pois, o 

sintoma encarado como “uma ‘formação de compromisso’, um 

certo arranjo entre o desejo inconsciente, as normas e as 

permissões culturais e as possibilidades reais de satisfação 

desse desejo” (DALGALARRONDO, 2008, pag. 37). 

Ademais, percebe-se a necessidade do caminhar em 

conjunto da psiquiatria e da psicanálise quando, em muitos casos, 

lida-se com pacientes que têm seus transtornos inicialmente 

considerados emocionais, mas, ao final, mostram-se 
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secundários a condições orgânicas. Surgindo, desta desatenção, 

erros diagnósticos (SADOCK, 2017, pag. 289). E, porque não, vice-

versa. 

Portanto, para uma melhor apreciação dos transtornos e 

seus sintomas, não raras vezes, faz-se necessária a averiguação 

mais detalhada acerca da natureza da queixa, as quais podem ser 

de três categorias: corporais, mentais e sociais. Os sintomas 

corporais, a exemplo de palpitações, dores de cabeça etc, podem 

suscitar um possível papel na causa do problema. Da mesma 

forma que sintomas mentais, a exemplo de depressões, 

ansiedades e alucinações também podem ser expressões de 

processos somáticos; e, no que concerne a sintomas ligados à 

esfera social de interações entre pais e filhos, cônjuges etc, 

podem resultar, por exemplo da doença de Alzheimer precoce 

(SADOCK, 2017, pag. 287). 

É, numa visão mais ampla do indivíduo, levando em 

consideração seus aspectos orgânico e mental que fora 

idealizado o sistema de Critérios de domínio de pesquisa (RDC) 

que descreve os transtornos mentais como agrupamentos de 

sinais e sintomas, baseados em medidas neurobiológicas, numa 

integração entre estudos genéticos, de imagem, neuroquímicos, 

neurofisiológicos e clínicos (SADOCK, 2017, pag. 298). 
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Neste tratamento ampliado dos transtornos mentais, 

tem-se a psicoterapia individual como mais um aliado por 

possibilitar melhoras mais marcantes e duradouras  em 

pacientes portadores de, por exemplo, transtorno da 

personalidade obsessivo-compulsiva. (SADOCK, 2017, pag. 425).  

Há, pois, a realização de uma medicina psicossomática, 

diante de um reconhecimento de mente e corpo como uma 

entidade única. Como principal teórico que reuniu psique e soma, 

Freud “demonstrou a importância das emoções na produção de 

transtornos mentais e dos distúrbios somáticos” (SADOCK, 2017, 

pag. 465). 

Na verdade, para o cuidado com alguns pacientes, 

utilizam-se fármacos psicotrópicos em combinação com 

psicoterapia, numa abordagem terapêutica, onde a psicoterapia é 

intensificada com o uso desses agentes farmacológicos. Uma 

integração de terapias que, combinadas, encontram resultados 

superiores aos de qualquer um dos tipos de terapia usados de 

forma isolada. Como nos casos de pacientes com esquizofrenia 

ou transtorno bipolar, o uso de psicotrópicos reduzem a 

ansiedade e a hostilidade, melhorando a capacidade do paciente 

de se comunicar e de participar do processo terapêutico. Uma 

outra indicação para terapia combinada seria quando se faz 
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necessário aliviar o sofrimento de sinais e sintomas deveras 

proeminentes a ponto de exigirem melhora mais rápida do que a 

psicoterapia isolada poderia oferecer. Além disso, o fármaco 

psicoativo pode permitir que o indivíduo supere a resistência de 

começar ou continuar a psicoterapia. Assim como, melhora a 

motivação e a comunicação, pois, todas as terapias têm uma base 

cognitiva e, portanto, fármacos que reduzem a ansiedade 

facilitam a compreensão cognitiva (SADOCK, 2017, pag. 897). 

 

Por outro lado, sintomas do TOC podem ser 

biologicamente motivados, porém, significados psicodinâmicos 

podem estar associados a eles, em razão dos ganhos 

secundários. Exemplo, “um paciente cuja mãe fique em casa para 

cuidar dele pode desejar de forma inconsciente permanecer com 

esses sintomas de TOC porque eles mantêm a atenção de sua 

mãe” (SADOCK, 2017, pag. 420). Da mesma forma que alguns 

estressores ambientais iniciam ou aumentam os sintomas do 

TOC. Portanto, a compreensão da atuação desses estressores e, 

o seu significado para o paciente, pode ajudar no tratamento 

(SADOCK, 2017, pag. 420). 
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IV – DISTANCIAMENTO 

Na apreciação psiquiátrica dos sintomas, o DSM-5, 

utiliza-se de uma abordagem descritiva, a qual é ateórica com 

relação a causas e, portanto, esse manual apenas descreve as 

manifestações dos transtornos mentais e só raramente explica 

como acontecem. Para que cada diagnóstico seja realizado, há 

uma lista de requisitos que devem estar presentes. Há uma 

descrição sistemática para cada transtorno em termos de seus 

aspectos específicos relacionados à idade, cultura, gênero etc 

(SADOCK, 2017, pag. 290). Na apreciação psiquiátrica de um 

transtorno há uma padronização dos sintomas segundo suas 

características (SADOCK, 2017, pag. 421). Na etiologia do sintoma 

há a influência de fatores biológicos em que o transtorno tem um 

componente genético significativo ou, hipóteses de 

desregulação, por exemplo, da serotonina a qual está envolvida 

na formação do sintoma de obsessões e compulsões (SADOCK, 

2017, pag. 418). 

Portanto, numa apreciação dicotômica do transtorno 

mental, vê-se duas perspectivas. Na visão biológica, enfatiza-se 

“os aspectos cerebrais, neuroquímicos ou neurofisiológicos das 

doenças e dos sintomas mentais. A base de todo transtorno 

mental são alterações de mecanismos neurais e de 
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determinadas áreas e circuitos cerebrais”. Na visão psicanalítica, 

“os sintomas e síndromes mentais são considerados formas de 

expressão de conflitos, predominantemente inconscientes, de 

desejos que não podem ser realizados, de temores aos quais o 

indivíduo não têm acesso”. Aqui, tem-se o sintoma encarado 

como “uma ‘formação de compromisso’, um certo arranjo entre o 

desejo inconsciente, as normas e as permissões culturais e as 

possibilidades reais de satisfação desse desejo”. E, como 

resultado “desse emaranhado de forças, dessa ‘trama conflitiva’ 

inconsciente, é o que se identifica como sintoma psicopatológico” 

(DALGALARRONDO, 2008, pag. 36 e 37). 

O DSM-5 estabelece que “os transtornos devem desviar 

do que é socialmente aceito e esperado para pessoas 

experimentando determinados estresses de vida” 

(WHITBOURNE, 2017, pag. 15). Os transtornos psicológicos são 

diagnosticados pelos psiquiatras com base na presença ou 

ausência de um conjunto de sintomas específicos sistematizados 

em um manual e, fundamental para esse diagnóstico é obter a 

descrição mais clara possível desses sintomas (WHITBOURNE, 

2017, pag. 27 e 45). Tais manuais seguem um modelo médico na 

medida em que buscam rotular grupos de sintomas no intuito de 

fornecer tratamentos direcionados. Porém, alguns profissionais 
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da saúde mental criticam esse sistema de diagnóstico pois 

observam que “ao rotular um conjunto de comportamentos como 

uma ‘doença’, o uso do manual pode aumentar a tendência a 

estigmatizar aqueles cujo comportamento está fora da norma”. 

Outrossim, “é válido estar alerta às críticas a esses sistemas 

diagnósticos, particularmente porque servem como um lembrete 

de que é a pessoa, e não a doença, que os clínicos visam ajudar” 

(WHITBOURNE, 2017, pag. 28). 

Ou seja, essa apreciação sintomática do transtorno se 

coaduna com o sistema utilizado pela psiquiatria descritiva, a 

qual “interessa fundamentalmente a forma das alterações 

psíquicas, a estrutura dos sintomas, aquilo que caracteriza a 

vivência patológica como sintoma mais ou menos típico”; o que 

difere da psiquiatria dinâmica, na qual “interessa o conteúdo da 

vivência, os movimentos internos de afeto, desejos e temores do 

indivíduo, sua experiência particular, pessoal, não 

necessariamente classificável em sintomas previamente 

descritos”. Para essa psiquiatria mais ampla, “a boa prática em 

saúde mental implica a combinação hábil e equilibrada de uma 

abordagem descritiva, diagnóstica e objetiva e uma abordagem 

dinâmica, pessoal e subjetiva do doente e de sua doença” 

(DALGALARRONDO, 2008, pag. 35 e 36). 
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Na teoria psicanalítica clássica, o TOC foi cunhado por 

Freud como neurose obsessivo-compulsiva, e considerado uma 

“regressão da fase edipiana à fase psicossexual anal do 

desenvolvimento”. Desta feita, os pacientes com TOC ao se 

sentirem “ameaçados com ansiedade pela retaliação a impulsos 

inconscientes ou pela perda do amor de um objeto significativo”, 

retraem-se de uma posição edipiana e regridem para um estágio 

emocional intensamente ambivalente (SADOCK, 2017, pag. 420). 

Na visão psiquiátrica mais tradicionalista, o TOC é, em 

grande parte, determinado por fatores biológicos. Para os que 

comungam desta perspectiva, “os sintomas do TOC parecem ser 

altamente refratários a psicoterapia e psicanálise 

psicodinâmicas”, tornando mais comuns os tratamentos 

farmacológicos e comportamentais. Entretanto, sabe-se da 

relevância dos fatores psicodinâmicos nas exacerbações dos 

transtornos e da existência de diversas formas de resistência aos 

tratamentos, a exemplo da não adesão à medicação (SADOCK, 

2017, pag. 424). 

V - REFLEXÕES 

Numa perspectiva de conciliação entre a psicanálise e a 

psiquiatria, pode-se, entre outras considerações, afirmar que a 
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psicoterapia pode ser intensificada quando combinada com 

agentes farmacológicos. E, como visto no decorrer desta 

exposição, uma das principais indicações para o uso de 

medicamentos no conduzir uma psicoterapia, é o fato de 

psicotrópicos reduzirem a ansiedade e a hostilidade, melhorando 

a capacidade do paciente de se comunicar e de participar do 

processo terapêutico. Assim como, aliviar o sofrimento do 

paciente, quando os sinais e os sintomas sejam tão proeminentes 

a ponto de exigirem melhora mais rápida do que a psicoterapia 

isoladamente possa oferecer. 

Desta feita, pode-se dizer que um estudo em separado de 

algumas áreas do conhecimento muitas vezes nos leva a técnicas 

que findam por também serem consideradas em separado, quase 

como excludentes.  Porém, conhecimentos se somam, 

interligam-se, encontram respostas para dificuldades numa 

apreciação conjunta de seus pressupostos etc. 

Por um lado, Freud em seus estudos perquiriu sobre 

“sintoma”, de onde vem, para que serve e, o porquê trabalha-lo. 

Para ele, “O sintoma possui um sentido e guarda relação com as 

vivências do enfermo” e, é na forma de manifestação e no 

conteúdo do sintoma que intervém a psicanálise (FREUD 1916-

1917, pag. 343). 
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Por outro lado, uma abordagem lógica e sistemática no 

uso da avaliação clínica e de exames laboratoriais pelo psiquiatra 

é, por vezes, imprescindível para alcançar os objetivos e chegar a 

diagnósticos corretos, identificando comorbidades clínicas e, a 

partir disso implementar um tratamento (SADOCK, 2017, pag. 

266). 

Outrossim, pacientes em psicoterapia, podem estar 

predispostos a atribuir seus sintomas a causas emocionais, 

devendo-se, portanto, os profissionais estarem atentos a um 

possível uso da negação de sintomas, principalmente quando os 

sintomas parecerem não estar relacionados com os conflitos 

analisados (SADOCK, 2017, pag. 288). 

Por fim, importante levar em conta que, a cultura 

influencia nos significados que são dados aos sintomas, deste 

modo, “a dicotomia de normalidade e anormalidade no 

comportamento humano é uma questão operacional crucial”. 

Tem, pois, a cultura, um papel significativo “na percepção da 

gravidade dos sintomas, no rompimento na funcionalidade do 

indivíduo e na qualidade de vida” (SADOCK, 2017, pag. 139). 
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A IMPORTÂNCIA DA TRANSFERÊNCIA NO 
TRATAMENTO PSICANALÍTICO 

 
Bianca Rizzo Barbosa Lima Marques1 

1Psicanalista em Formação pelo Instituto de Psicanálise da Sociedade 
Psicanalítica do Recife/Pernambuco-SPRPE. 

 

RESUMO 
A autora descreve o tema da transferência, abordando-o desde a sua 
descoberta, com o caso Dora, em 1905, quando Freud percebeu que 
embora a transferência seja a mais forte alavanca do sucesso, é 
também o mais poderoso meio de resistência. No presente trabalho, foi 
enfatizado o conceito de transferência segundo vários autores 
importantes e também foi abordada a forma que ocorre a instalação da 
mesma no trabalho analítico que é realizado com o paciente. São 
destacadas no texto a transferência afetuosa (positiva) e a hostil 
(negativa) e a relação da mesma com a compulsão à repetição 
apresentada pelo analisando. Será descrito, também, como através do 
manejo da transferência pelo processo psicanalítico, pode-se 
transformar a compulsão à repetição em um motivo para a recordação. 
Ao final, é feita uma abordagem sucinta a respeito do amor 
transferencial. 
Palavras-chave: Resistência; Compulsão à repetição; Psicanálise. 
 

Foi a partir do caso Dora, em 1905, que Freud realizou a 

descoberta da transferência. Isso ocorreu quando ele assistiu 

impotente ao abandono precoce do tratamento pela paciente, 

após onze semanas do seu início. Freud, então, percebeu que uma 

resistência ligada à transferência havia se manifestado de forma 

involuntária e que se ele tivesse identificado a tempo esse 
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obstáculo, poderia ter interpretado esta resistência e evitado que 

Dora interrompesse a análise (QUINODOZ, 2007). 

 Freud define a transferência como um deslocamento para 

a pessoa do analista de sentimentos, desejos, fantasias ou 

mesmo de cenários inteiros, que são a reprodução de 

experiências anteriores, realizadas com pessoas importantes do 

passado, especialmente da infância, e que são revividas com o 

analista como se fossem atuais (QUINODOZ, 2007). 

Segundo Laplanche e Pontalis (1992), a transferência consiste em 

uma repetição de protótipos infantis que é vivida como se fosse 

um sentimento atual, do presente. É nesse campo que se 

desenvolvem todas as questões de um tratamento psicanalítico, 

pois são a sua instalação, as suas modalidades, a sua 

interpretação e a sua resolução que o caracterizam  

(LAPLANCHE e PONTALIS, 1992). 

 Para Zimerman (1999/2008), apesar da transferência 

estar potencialmente presente em todas as inter-relações 

humanas, essa expressão deve ser usada somente para 

caracterizar a relação formada no processo psicanalítico, no qual 

a transferência junto com a resistência e a interpretação formam 

um tripé fundamental, conferindo-lhe a marca de autenticidade 
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psicanalítica, entre outras modalidades psicoterápicas. Ainda 

segundo Zimerman, é através da transferência que será possível 

para o paciente vivenciar todos os seus medos, angústias, 

desejos, fantasias, afetos, enfim todos os sentimentos que as 

pessoas enfrentam, sejam eles conscientes ou não, de modo a 

possibilitar “interpretações” do psicanalista, as quais 

proporcionem a integração do presente com o passado, o 

imaginário com o real, o inconsciente com o consciente 

(ZIMERMAN 1999/2008). 

 A instalação da transferência, na situação analítica, é 

essencial para a realização do trabalho com o paciente, sendo 

através desta que o psicanalista dispõe do melhor acesso para o 

mundo interno do analisando (DANTAS JUNIOR, 1998). 

 Segundo Freud (1917/2014), a transferência aparece desde 

o começo do tratamento e representa, por determinado tempo, a 

mola propulsora do trabalho, quando o analisando à procura de 

uma solução para os seus conflitos, apresenta um interesse 

especial pela pessoa do analista. Enquanto a transferência age a 

favor da análise observam-se importantes evoluções no 

tratamento. Contudo, após esse tempo favorável, começam a 

aparecer obstáculos relacionados ao aparecimento de uma forte 

resistência, quando o paciente afirma que não lhe ocorrem mais 
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associações, a sensação é a de que o paciente não está mais 

interessado no trabalho analítico. (FREUD,1917/2014). Isto posto, 

Freud já em 1912 afirmara que é plenamente compreensível e 

natural que o investimento libidinal de uma pessoa em parte 

insatisfeita, mantido em alerta na esperança de uma solução, 

também se volte para o psicanalista. Essa transferência será 

formada tanto por expectativas conscientes quanto por outras 

retidas ou inconscientes (FREUD, 1912/2010). 

 Embora a transferência seja um processo tão grandioso e 

com qualidades essenciais para o tratamento analítico, esta 

também é o mais poderoso meio de resistência, que se faz 

presente durante uma análise, confundindo o paciente e tentando 

impedir a sua cura (DANTAS JUNIOR, 1998). 

 Assim como os sentimentos afetuosos positivos, os 

sentimentos hostis ou negativos também estão presentes na 

relação transferencial e representam bem as sensações 

ambivalentes que regem a maioria dos relacionamentos íntimos 

entre as pessoas (FREUD, 1917/2014). 

 A transferência afetuosa (positiva) ou hostil (negativa), 

que parecia constituir a maior ameaça ao tratamento, torna-se 

então, a melhor forma com que o analista pode trabalhar para 
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abrir os mais fechados compartimentos da vida psíquica. Na 

transferência positiva, estão presentes sentimentos amistosos 

para com o analista e na transferência negativa os sentimentos 

são hostis, pois esta atua mais intensamente a favor da 

resistência. A transferência é superada quando o analista mostra 

ao analisando que seus sentimentos não têm origem na situação 

presente, nem se aplicam à pessoa do analista, mas repetem algo 

que já ocorreu no passado do paciente. Desse modo, o paciente 

vai começar a transformar a sua repetição em lembrança 

(FREUD, 1917/2014). 

 Zimerman (1999/2008), considera que nos tempos atuais é 

significativo alegar que uma análise deve passar não só pela 

transferência positiva, mas também pela negativa, porque todo e 

qualquer analisando tem conflitos manifestos ou latentes 

relacionados à agressividade. Se um processo analítico não 

passou pela transferência negativa este ficou, no mínimo, 

incompleto. Possivelmente, não há vivência na análise que seja 

mais importante que quando o paciente se permite atacar o seu 

analista das mais diversas maneiras, às vezes de forma terrível, 

e este sobrevive aos ataques, sem se intimidar, revidar ou 

desistir. Enfim, o analista consegue se manter em sua posição. O 

resultado disso é bastante estruturante para o paciente na 
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medida em que o mesmo tem a comprovação de que nem ele é tão 

perigoso, destruidor e mau, como acreditava, muito menos os 

seus objetos são tão frágeis como ele sempre teve receio 

(ZIMERMAN, 1999/2008). 

 A repetição consiste na transferência do passado 

esquecido e reprimido. Então, o paciente se empenha na 

compulsão de repetir, não como lembrança, mas como ato, sem 

saber que está repetindo. (FREUD, 1914/2010). Freud observa que 

a qualidade afetiva da transferência é quem vai determinar a 

intensidade da repetição. Quando a transferência é positiva, o 

paciente tende a se lembrar e quando é negativa, a favor da 

resistência, aumenta a propensão a repetição em ato. 

(QUINODOZ, 2007). Segundo Freud, essa compulsão à repetição 

se evidencia não só com o analista, mas em todos os 

relacionamentos e atividades da vida do paciente, substituindo, 

assim, o impulso à recordação pelo ato de repetir. Quanto mais 

forte a resistência apresentada pelo paciente, maior será a 

tendência à repetição (FREUD, 1914/2010). 

O trabalho analítico possibilita, através do manejo da 
transferência, dominar a compulsão de repetição do 
paciente, transformando-a em um motivo para a 
recordação. Isso é viável quando é dado um novo 
significado de transferência a todos os sintomas da 
doença, substituindo a neurose do paciente por uma 
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neurose de transferência da qual ele pode ser curado 
pelo tratamento analítico. Pode-se observar, então, que 
a transferência cria uma zona intermediária entre a 
doença e a saúde, através da qual se efetua a transição 
de uma para a outra (Freud, 1914/2010, p. 206). 

 

 No texto de Freud intitulado “Observações sobre o amor 

transferencial”, de 1915, há um questionamento a respeito da 

atitude que o analista deve ter quando uma paciente se apaixona 

por ele. Finalizar o tratamento não seria uma boa saída, pois por 

ser um fenômeno transferencial, haveria uma tendência de a 

mesma situação se repetir com o próximo terapeuta. Para Freud, 

o analista não pode considerar esse amor verdadeiro. 

(QUINODOZ, 2007). A paixão da paciente é motivada pela situação 

analítica e não pode ser remetida aos atributos da pessoa do 

analista, sendo esta a manifestação de uma resistência que se 

opõe à evolução tratamento, no sentido de desviar todo o 

interesse do trabalho. A transferência amorosa é uma situação 

que deve ser atravessada na terapia e reconduzida às suas 

origens inconscientes. Para Freud, esse amor, se constitui de 

situações anteriores, infantis inclusive. Diante desse tipo de amor 

da paciente, é fundamental que o analista tenha uma atitude de 

reserva e de abstinência (FREUD, 1915/ 2010). 
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Motivos éticos se juntam aos técnicos para impedir que 
o médico dê amor à paciente. Ele deve manter em vista 
o objetivo de que essa mulher, prejudicada em sua 
capacidade amorosa por fixações infantis, chegue a 
dispor livremente dessa função, de tão inestimável 
importância para ela; e que não a dissipe na terapia, 
guardando-a para a vida real, após o tratamento, 
quando as exigências desta se fazem sentir. (FREUD, 
1915/2010, p.225).  

 

Para Freud, somente nessas condições, o analista 

possibilitará a paciente alcançar aquele aumento de liberdade 

psíquica, que distingue a atividade psíquica consciente da 

inconsciente (FREUD, 1915/2010). 
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RESUMO 

O presente artigo busca articular as teorias psicanalíticas acerca do luto 
e melancolia e a teoria Kleiniana do desenvolvimento infantil a partir da 
análise do texto de Valter Hugo-Mãe, “A Desumanização”. O processo de 
integração e a condição subjetiva para vivenciar a solidão também serão 
abordados a partir da narrativa. 
Palavras-chaves: literatura; psicanálise; luto; melancolia; 
desenvolvimento infantil; solidão. 
 

Neste trabalho tento abordar o tema da solidão e do 

processo de desenvolvimento e integração das pulsões de vida e 

de morte a partir das imagens criadas por Valter Hugo Mãe (2014) 

no seu livro “A Desumanização”. Para tanto, recorrerei aos textos 

psicanalíticos “Luto e Melancolia” (FREUD, 1917/2006) e “A solidão 

domesticada” (QUINODOZ, 1993). A história passa-se na paisagem 

inóspita dos fiordes Islandeses. A frieza da paisagem parece 

refletir os próprios sujeitos que habitam a narrativa. A 

personagem principal e simultaneamente narradora é Halla, uma 

menina de 11 anos que conta o que sobra após de perder a irmã 

gêmea, Sigridur.  
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A linguagem utilizada pelo autor é repleta de metáforas, 

utilizando-se de imagens poéticas para representar os afetos da 

criança. “Foram dizer-me que a plantavam. Havia de nascer outra 

vez, igual a uma semente atirada àquele bocado muito guardado 

de terra” (2014, p.9). O leitor acompanha a narradora tentando 

construir representações para a morte, dentro de um contexto 

onde os recursos ambientais são limitados. Os familiares de Halla 

estão imersos em seu próprio processo de luto e não são capazes 

de acolher o sofrimento da mesma. 

O forte vínculo entre as irmãs pode ser retratado pela 

seguinte fala da narradora: “Éramos gêmeas. Crianças espelho” 

(2014, p.9). Neste trecho o processo de identificação entre as 

irmãs fica explícito. Halla parece vivenciar a fase narcísica, 

quando o sujeito não consegue se diferenciar do outro. A etapa 

posterior a esta fase seria a capacidade de perceber o outro como 

diferente de si mesmo, que seria a fase objetal. Diante de tal 

compreensão percebe-se que a perda da irmã foi vivenciada 

como uma angústia de aniquilamento.   

Em “Luto e Melancolia”, Freud (1917/2006) distingue a 

reação melancólica como uma identificação com o objeto perdido. 

“Deitava-me na cama, imaginava a terra no corpo, a água, os 

passos das ovelhas, nenhuma luz, muito frio” (MÃE, 2014, p.9). 
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Neste trecho, Halla coloca-se no lugar da irmã. Quinodoz explica 

que para que a escolha de objeto regrida para a identificação 

narcísica, é preciso que o investimento objetal seja frágil e que 

seja previamente estabelecido em uma base narcísica.  

As pessoas já chamavam àquele bocado de chão a 
criança plantada. Diziam assim. A criança plantada. 
Também parecia uma chacota porque o tempo passava 
e não germinava nada, não germinava ninguém. Era um 
plantio ridículo. Uma coisa para consolar a cabeça aflita 
da família. E perguntavam-se: é verdade que os gêmeos 
ficam de duas almas (MÃE, 2014, p.10).  

 

Para Freud no luto patológico o objeto perdido é instalado 

dentro do ego, que se cinde para defender-se contra a perda do 

objeto. Halla, ao mesmo tempo que está ciente da morte de sua 

irmã, nega esta realidade através da fantasia de que Sigridur irá 

germinar.  

Aos 11 anos Halla ainda não construiu uma identidade 

própria e diferenciada da irmã “espelho”. Sente-se frágil e 

incapaz de lidar com a tarefa de representar a morte da irmã. 

Descreve-se como “magra”, dentro da perspectiva Kleiniana 

pensamos que ela se sente esvaziada de objetos internos que 

nutram e fortaleçam a sua existência. “Eu era sempre magra. 

Apenas um esboço de gente. Quase não existia. Não me via gorda 
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de aquisição nenhuma e mal encontrava lugar para a alma que até 

então me competira” (2014, p.10). A irmã parece plantada dentro 

de Halla, que vivencia o seu ego como empobrecido. “No luto, é o 

mundo que se torna pobre e vazio; na melancolia, é o próprio ego” 

(FREUD, 1917/2006, p.251).  

Ou poderia acontecer-lhe igual àquelas árvores 
pequenas do Japão. Árvores que queriam crescer mas 
que alguém mutilava para ficarem raquíticas, apenas 
graciosas, humilhadas na sua grandeza perdida. O meu 
pai, que era um nervoso sonhador, abraçou-me 
brevemente e sorriu. Um sorriso silencioso, o modo de 
revelar ser tão imprestável quanto eu para o exagero da 
morte. Comecei a sentir-me violentamente só (MÃE, 
2014, p.11). 

 

Freud (1917/2006), explica que no processo melancólico, 

“mesmo que o paciente esteja cônscio da perda que deu origem à 

sua melancolia, mas apenas no sentido de quem ele perdeu, mas 

não o que perdeu neste alguém” (p.251). Neste momento é 

possível pensar que Halla está vivenciando um outro processo 

enquanto elabora o luto pela perda da irmã. Ela parece estar 

lidando com a perda da sua identidade infantil e dos pais da 

infância. 

A minha mãe chamava-me estúpida. Perguntei-lhe que 
sentido encontrava na vida. O que andaríamos ali a 
tentar descobrir. Mas ela nunca o saberia. 
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Surpreendeu-se com a profundidade da questão. Foi 
um modo instintivo que tive de a magoar, para que não 
me ofendesse com a sua contínua e impensada 
rejeição. Magoávamo-nos, acreditava eu, sempre por 
causa da ternura. Como que a reclamá-la enquanto a 
perdíamos de vez” (MÃE, 2014, p.13).  

 

A mãe da criança parece reafirmar o processo interno de 

divisão e ataque sádico promovido pelas partes do ego. 

A impossibilidade da mãe de Halla elaborar o luto da irmã 

a torna agressiva com a narradora. Os objetos externos parecem 

reforçar a fantasia inconsciente de Halla de que não é possível 

lidar com a angústia da perda. Para M. Klein, a realidade externa e 

a realidade interna ou psíquica estão em constante inter-relação, 

e as experiências de separação ou de perda em relação a objetos 

reais influenciam as experiências psíquicas, mas sempre de 

maneira indireta, através das relações de fantasia inconsciente 

com os objetos internos. Pelo contrário, a mãe é má e 

constantemente fá-la sentir-se culpada por continuar a existir. 

Pensamos na dificuldade de Halla integrar as suas pulsões diante 

de uma figura materna persecutória. 

Em casa, o pai é o seu único aliado, um amante da poesia, 

homem sensível que gosta de brincar com as palavras.  
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Perguntei-lhe se dizermos o nome da Sigridur era 
manter-lhe a beleza, como manter-lhe a vida. Ele 
respondeu que sim. Era exatamente isso. Eu tive 
vontade de dizer o nome da minha irmã em voz alta. Era 
muito bela a minha irmã. Tinha o nome mais sonante e 
podíamos evocar dela o mais delicado azul dos olhos e 
a mais esperta maneira de ser criança. Estava, 
subitamente, viva. Ainda que as palavras fossem 
objetos magrinhos, mais magrinhos do que eu. Era 
como se a minha irmã nos assomasse à boca. Quase 
inteira. Abríamos a boca e ela estava lá. Estava em todo 
lado. Uma mentira passageira. Uma mentira, meu pai. É 
uma mentira (MÃE, 2014, p.28). 

 

O pai da narradora lhe fala sobre o mundo:  

O inferno não são os outros, pequena Halla. Eles são o 
paraíso, porque um homem sozinho é apenas um 
animal. A humanidade começa nos que te rodeiam, e 
não exatamente em ti. Ser-se pessoa implica a tua mãe, 
as nossas pessoas, um desconhecido ou a sua 
expectativa” (MÃE, 2014, p. 15). 

 

 Explica que “Aprender a solidão não é senão capacitar-

nos do que representamos entre todos”. 

 Freud (1917/2006) denuncia que para o melancólico não 

importa o valor que as outras pessoas lhe dão, mas o sentimento 

de auto-acusação que ele se impõe, alimentando uma expectativa 

de punição.   
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Considero que a primeira experiência sexual de Halla é 

marcada pela fantasia masoquista do processo melancólico. A 

narradora descreve aquele com quem irá se envolver 

sexualmente da seguinte forma:  

A Sigridur acreditava que o Einar, um dia, haveria de nos 
matar. Depois, haveria de nos abrir a barriga com uma 
faca afiada, depois, haveria de comer tudo quanto 
houvesse dentro de nós com uma colher grande (...). O 
Einar era como o interior das baleias. Apenas intuitivo, 
sem grande instrução. Nunca namores com ele, Halla. 
Tu nunca namores com o Einar. Não o queiras para 
nada. Acredita em mim. Tem aquela boca suja que deve 
infetar as bocas limpas que beijar” (MÃE, 2014, p.23). 

 

Aponta-se que no processo melancólico há uma forte 

ambivalência em relação ao objeto. De modo que o amor pelo 

objeto se transforma em identificação e o ódio se volta contra 

esse objeto substitutivo. As tendências sádicas ligadas ao objeto 

voltam-se contra o próprio sujeito. O ego-sujeito do melancólico 

não é um ego que exerce a sua função de proteção. Halla sente-se 

suja após relacionar-se com Einar. 

Halla engravida. Sobre a forma que a narradora vivencia a 

gestação, considera-se que a vivência de um “bom objeto” 

proporciona o diálogo interno e um contínuo desenvolvimento da 

auto-estima, em que a confiança e a segurança psicológica se 
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baseiam. “Das irmãs mortas, afinal, eu era a menos morta e, 

grávida, estava menos morta ainda” (p.60). A gravidez parece ser 

vivenciada pela narradora como uma potência criativa em si 

mesma. O bebê é um objeto concreto que representa para Halla 

uma condição criativa e, portanto, de vida. 

“Confessei que me vinha ao coração uma vontade muito 

grande de partir o corpo. Alguém afirmou que eu me viciara na 

duplicação. Não tinha identidade própria. Era uma aberração. 

Queria fugir. Quem quer fugir já metade foi embora” (p.64). A 

gravidez pode ser entendida como uma metáfora da simbiose 

entre Halla e sua irmã, vivida como plantada dentro de si mesma. 
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“A expectativa do Einar era a de que eu me libertasse. 
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sobrevivência psíquica. A divisão entre as pulsões de vida e morte 

fica explicita nestes trechos.  
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Ansiava pelo meu filho como quem fizesse o próprio 
mundo nascer. Depois que nascesse, ele ocuparia o 
lugar inteiro do mundo. Seria o tamanho inteiro de cada 
coisa e tudo se justifica pela sua existência. Pensei: será 
o dentro de tudo. Ocupará o vazio de tudo deixado pela 
Sigridur (MÃE, 2014, p.69).  

 

A gravidez parece constituir, também, uma tentativa de 

reparação da sua criança interna. 

O bebê que a narradora espera nasce morto, de modo que 

as suas fantasias destrutivas se realizam. No final da narrativa 

Halla provoca um incêndio e foge. A agressividade pode ser 

compreendida como uma defesa paranoide contra as ansiedades 

depressivas, já que o seu ódio é projetado nos objetos externos. 

De acordo com Melanie Klein, há um constante intercâmbio entre 

as posições esquizo-paranoide e depressiva ao longo da vida. 

Conclui-se que a literatura pode ser um precioso recurso para 

ilustrar as vivências humanas, tendo em vista que, a partir da obra 

“A desumanização” foi possível analisar este movimento de vida e 

morte de Halla frente às ansiedades depressivas. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o conceito de 
narcisismo primário assim como foi proposto pelo pai da psicanálise, 
Sigmund Freud, no seu artigo de 1914, intitulado “Sobre o narcisismo: 
uma introdução” (1996) e discutir a sua relação com o que a psicanálise 
lacaniana entende sobre o funcionamento psíquico do autismo e a sua 
constituição. Foram apresentadas, através de diversas fontes 
bibliográficas, pensamentos de teóricos pós-freudianos e pós-
lacanianos que visam uma maior abertura para os estudos mais íntimos 
do conceito, das suas implicações à noção clínica de sujeito do 
inconsciente e ao desenvolvimento psíquico do mesmo.  
Palavras-chave: Psicanálise; Narcisismo Primário; Freud; Lacan; 
Autismo. 
 

INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho tem como objetivo apresentar o 

conceito de narcisismo primário assim como foi proposto pelo pai 

da psicanálise, Sigmund Freud, no seu artigo de 1914, intitulado 

“Sobre o narcisismo: uma introdução” (1996) e discutir a sua 

relação com o que a psicanálise lacaniana entende sobre o 

funcionamento psíquico do autismo e a sua constituição. Para 

isso, ele será apresentado em duas partes: (1) narcisismo 
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primário e suas implicações no desenvolvimento psíquico da 

criança; (2) o narcisismo primário e a sua articulação com as 

teorias Freud-lacanianas. Assim, serão apresentadas propostas 

teóricas de autores psicanalíticos como: Laplanche e Pontalis 

(2004), Laznik (2004), Bergès & Balbo (2003), Crespin (2004), 

Bleichmar & Bleichmar (1992), entre outros estudiosos da 

proposta psicanalítica.  

O NASCISISMO PRIMÁRIO 

O termo narcisismo surge pela primeira vez nos escritos 

psicanalíticos de Sigmund Freud em 1910 ao tentar explicar o 

funcionamento da escolha objetal dos homossexuais 

(LAPLANCHE E PONTALIS, 2004, p.287). Antes disso, em 10 de 

Novembro de 1909, como bem é datado na Nota do Editor no texto 

sobre “O narcisismo: uma introdução” (In. FREUD, 1914), sob 

afirmativa do escritor Ernest Jones, Freud teria se utilizado do 

termo “narcisismo” numa reunião da Sociedade Psicanalítica de 

Viena, sob a declaração de que se trataria de uma “fase 

intermediária necessária entre o autoerotismo e o amor objetal” 

(FREUD, 1914, p. 77).  Outro lugar em que o pai da psicanálise faz 

referência ao narcisismo é no seu livro sobre Leonardo da Vinci 

do fim de Maio de 1910, assim como corrobora Maliska & Ferreira 

(2014), retomando o mesmo conceito em Caso Schreber (1911) e 
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em Totem e Tabu (1913).  Além disso, Luiz Moreno Guimarães 

(2014, p.5) menciona um trecho da carta de Freud em 1915 a Lou-

Andreas Salomé sobre as suas intenções com o modo que ele se 

apropria e trata o termo narcisismo: “Eu me preocupo com um 

fato isolado e espero que dele jorre, por si mesmo, o universal” 

(1915/1966, p.43). 

 Com o narcisismo não foi diferente: o conjunto de análises 

freudianas de fatos isolados (no caso: a noção de 

desinvestimento libidinal que aparece na Correspondência  que 

troca com Jung, o narcisismo na paranoia do presidente 

Schreber, a relação entre narcisismo e animismo em Totem e 

Tabu, entre outros) o conduzem a escrever Introdução ao 

narcisismo, que é na verdade um singular mapeamento do 

funcionamento psíquico, que, como André Green (1988) destacou, 

antecede e antecipa o advir da segunda teoria pulsional 

freudiana.  

 Desse modo, Guimarães ressalta a importância desse 

texto e do conceito de narcisismo perante toda a obra 

psicanalítica até mesmo fazendo menção aos desdobramentos 

que essa leva, como foi o caso do já pontuado nessa citação, o 

advir de uma mudança na construção da teoria da libido diante da 

segunda teoria pulsional. Assim como interessou hoje a 
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Guimarães e em 1988 a André-Green, do narcisismo interessa 

desde os tempos de Freud em Viena, muitos escritores e 

psicanalistas. Para o editor da Standard Edition, o presente texto 

aqui em voga merece um lugar de destaque pelos amantes da 

metapsicologia freudiana pelo simples fato de ser considerado 

um dos mais importantes trabalhos desenvolvidos pelo autor por 

dar conta de conceitos centrais na teoria psicanalítica. Nesse 

texto, Freud retoma algumas discussões já apresentadas por ele 

sobre o narcisismo e destaca a sua função no desenvolvimento 

sexual dos indivíduos, seguindo em direção as mais complexas 

relações entre a libido objetal e a libido do ego. Não obstante, 

Freud perpassa pelos diversos funcionamentos psíquicos 

deslumbrados pela clínica psicanalítica e introduz o conceito de 

ideal do ego e daquilo que posteriormente iríamos conhecer como 

a ação do superego.  

É diante de tanta riqueza de conteúdo e magnitude, que 

direcionaremos o nosso interesse neste trabalho como bem já foi 

mencionado aqui. Para aprofundar mais estes conceitos 

introduzidos e trabalhados por Freud em 1914, propomos realizar 

um diálogo entre eles e os novos conhecimentos que a clínica nos 

apresenta no século XXI perante patologias psíquicas 

divergentes do mundo clínico vivenciado pelo psicanalista de sua 
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época. Tomamos como partida o conceito de narcisismo assim 

como Freud nos apresenta para então apresentarmos outras 

perspectivas mais ampliadas do conceito como apresenta a 

teoria estruturalista e linguística de Jacques Lacan e o que estes 

conceitos de narcisismo podem nos ajudar num maior 

entendimento pela patologia mais discutida na clínica infantil: o 

autismo. Deste modo, visamos um maior aproveitamento de 

questões ainda vigentes na clínica psicanalítica acerca do que o 

conceito de narcisismo primário implica, propomos pensar para 

além deste conceito, ou seja, em como a clínica infantil de autistas 

vivenciadas hoje pode contribuir para o enriquecimento dos 

estudos psicanalíticos e da compreensão sobre o funcionamento 

psíquico.  

SOBRE O NARCISISMO 

Partindo dos estudos e da compreensão do texto base 

deste trabalho, Freud nos apresenta a noção de Narcisismo a 

partir do modo como os esquizofrênicos lidam com a libido: ela é 

afastada dos objetos externos e dirigida para o ego. Este conclui 

que, partindo desta noção psiquiátrica, este conceito de 

narcisismo implicaria em algo mais. Em suas próprias palavras o 

autor revela: “É, como sabemos, ampliação e manifestação mais 

clara de uma condição que já existia previamente” (p.78) levando 
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o leitor a pensar e indagar o que poderia estar por trás desse 

modo psíquico de agir. Partindo da ideia de que, aquele 

narcisismo que se expressa é apenas um derivado de algo que se 

manifesta no obscuro e no desconhecido, Freud nos revela sobre 

um narcisismo primário, uma proposta que se desenrola durante 

todo o texto.  

No narcisismo primário, várias são as influências para 

que este permaneça na escuridão. Para compreendê-las, Freud 

nos explica que, aquilo que era visto como duas grandes fontes 

libidinais, marcadas por suas diferenças se encontram no 

narcisismo primário. Estamos tratando agora de igualar as 

libidos objetais e do ego. Segundo o autor, no narcisismo primário 

não existe catexia objetal (libido), visto que este está 

fundamentalmente confundido com o ego.  

Seguindo a sua linha de raciocínio, o autor nos faz pensar 

mais ainda quando nos lança a questionar a relação entre o 

narcisismo (primário, é claro) e o autoerotismo, já que a teoria 

coloca e já demonstrou ser este último o primeiro estado da 

libido. Debrucemo-nos atentamente sobre este dilema assim 

como muitos outros autores após revisitarem os textos 

freudianos o fizeram, a dizer, Laznik (2004) com o conceito de 

terceiro tempo pulsional, o qual desenvolveremos mais adiante.  
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Pois bem, o que dizer sobre o autoerotismo? Segundo o 

pressuposto psicanalítico, o autoerotismo está classificado como 

o momento mais primitivo da organização pulsional do sujeito. É 

quando o corpo se mostra como única forma de obtenção de 

prazer, ou seja, o bebê encontra no movimento, por exemplo, do 

sugar, sua mais íntima fonte de satisfação. Sabemos que neste 

momento o bebê não consegue separar o mundo externo do 

interno e que, para ele, a experiência de viver se resume em sentir 

prazer ou desprazer. No primeiro, se o mundo lhe mostra 

possível de prazer, é um mundo bom, caso o contrário persista, o 

mundo se mostra ameaçador e hostil.  

É nesse sentido que Freud vai colocar da seguinte 

maneira sobre o autoerotismo e a sua diferença para o 

narcisismo, pois “o ego tem que ser desenvolvido” ao contrário 

dos instintos auto eróticos que estão presentes desde o início da 

vida do indivíduo. Seguindo essa linha de raciocínio, o autor 

complementa ao ressaltar a necessidade de que algo a mais seja 

adicionado ao autoerotismo eu seja suficiente para que uma nova 

ação psíquica surja e provoque o narcisismo. Assim, Freud nos 

revela a existência de um momento crítico que revele a separação 

dos instintos libidinais e que, em consequência dela, começam a 
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atuar no psiquismo do infans os dois instintos por ele anunciados 

neste trabalho: os da libido do objeto e do ego.  

Os desdobramentos das noções sobre a libido do objeto só 

foram possíveis a Freud pela prática clínica com os neuróticos de 

transferência. Do mesmo modo, o da libido do ego também 

surgiram através da prática clínica, no entanto, esta se 

caracterizaria por escutar o funcionamento das parafrenias e 

paranoias da época.  Quer dizer que, graças aos processos 

neuróticos e psicóticos que Freud pôde alcançar o conhecimento 

da existência e do funcionamento dos instintos libidinais que, 

como hoje é denominado, se caracterizariam pelas pulsões.  

Entretanto, o autor nos prepara para o longo caminho a 

ser percorrido no campo do narcisismo, marcado por variadas 

perturbações a serem encontradas. É por esse motivo que ele 

apresenta ao leitor uma organização didática na sua escrita que 

possibilitaria uma melhor compreensão voltada para as diversas 

possibilidades de se abranger o estudo do narcisismo. Assim, ele 

divide o texto em três pontos importantes de discussão: o estudo 

da doença orgânica, o da hipocondria e o da vida erótica dos sexos.  

Diante do foco deste trabalho, seguiremos direto para o 

último dos estudos apresentados pelo autor, pois consideramos 
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que os outros estudos não nos farão aprofundar com fervor a 

discussão que já foi apresentada no início deste trabalho: o 

narcisismo primário e o autismo. Desse modo, reconhecemos a 

importância dos estudos e das consequências que estes causam 

para o conhecimento sobre o funcionamento psíquico, porém, 

acreditamos que o momento não se faz propício para nos 

debruçarmos sobre a doença orgânica e a hipocondria, sendo 

necessário outros trabalhos que visem com maior interesse a 

sua discussão.  

Nesse ínterim, o nosso mestre nos apresenta o mundo 

sob os olhos do bebê: um mundo conhecido através das 

experiências classificadas perante dois polos, o da satisfação e o 

do desprazer, cujo tipo e fonte de escolha objetal neste período 

bastante primário é reconhecido como “anaclítico’ ou “de ligação”. 

São por este caminho que o bebê escolherá a sua mãe (ou aquele 

que se coloca neste papel de cuidador) como objeto amoroso. 

Naquelas pessoas em que o desenvolvimento primário da libido 

encontra barreiras e perturbações, sua escolha objetal 

demonstra estar dissociada aos de cima mencionados. Estes, ao 

contrário da escolha da mãe (primeiro objeto amoroso de uma 

escolha ulterior), escolhem os seus próprios egos. Para estes 

casos, dizemos que a escolha objetal é de caráter narcisista.  
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Infelizmente, a distinção desses dois modos de escolhas 

objetais não foge a todo indivíduo. Pelo contrário, Freud afirma 

que, a todo ser humano, existem escolhas do tipo anaclítico e 

narcisista. Porém, há uma diferença naqueles que predominam 

um pelo outro. Visando esta compreensão, Freud (1914) lança o 

saber de que todo ser humano detém originalmente dois objetos 

sexuais: objeto externo (a mãe) e a si mesmo (ego) com formas 

consideráveis de preferências em diferentes seres.  

Assim, para aqueles onde há predominantemente o tipo 

de escolha objetal anaclítica, encontramos o sexo masculino sob 

a forma de expressão através de uma acentuada 

supervalorização sexual originado pelo seu narcisismo primário, 

havendo uma transferência de seu narcisismo para o objeto 

sexual, tal como ocorre com uma projeção. Isto se dá, segundo o 

autor, como consequência de um empobrecimento do ego para 

suportar a libido em favor do objeto amoroso. Já no sexo feminino 

as coisas tomam um rumo diferente. Freud acredita que o único 

amor provido das pessoas do sexo feminino só pode ser em 

relação a si mesmas assim como são amadas por seus homens. 

Isto seria causada pela necessidade de se sentirem amadas e não 

de oferecerem seu amor. Ainda mais, o homem que sucumbir a 

essa imposição, será devidamente recompensado por tê-la feito 
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se sentir amada e, numa ilusão neurótica, se sentirá amado por 

ela. Estas mulheres exercem grande poder sedutor sobre esses 

homens, aqueles que uma vez renunciaram uma parte do seu 

próprio narcisismo em busca do amor objetal.  

Esse pensamento, destaca Freud, jamais deverá ser 

levado como uma escolha machista frente as mulheres. Em sua 

defesa, ele coloca:  

Talvez não seja fora de propósito apresentar aqui a 
certeza de que essa descrição da forma feminina de vida 
erótica não se deve a qualquer desejo tendencioso de 
minha parte no sentido de depreciar as mulheres. Afora o 
fato de essa tendenciosidade ser inteiramente estranha a 
mim, sei que essas diferentes linhas de desenvolvimento 
correspondem à diferenciação de funções num todo 
biológico altamente complicado; além disso, estou 
pronto a admitir que existe um número bem grande de 
mulheres que amam de acordo com os moldes do tipo 
masculino e que também desenvolvem a 
supervalorização sexual própria àquele tipo (FREUD, 
1914, p. 96, grifo nosso). 

 

 Diante dessa abertura no tocante ao predomínio sob a 

escolha objetal, nas mulheres, Freud ainda apresenta uma outra 

“saída” que não seja a do narcisismo onde a escolha deixa de ser 

objetal e passa a ser direcionada ao próprio ego: a capacidade de 

gerar um filho. Por desempenharem a capacidade de gerar um 

filho a partir do seu próprio corpo, a mulher leva com o seu filho 
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um pedaço que antes fora dela, amando-o como ama a si mesma, 

criando uma relação onde perpassa o amor objetal direcionado 

ao filho. Por esse motivo, Freud afirmará que a relação dos pais 

com os seus próprios filhos é compreendida como sendo “uma 

revivescência e reprodução de seu próprio narcisismo, que de há 

muito abandonaram” (FREUD, 1914, p. 97) e, em consequência 

dela, o bebê se encontra no lugar de “A sua Majestade, o Bebê” 

(FREUD, 1914, p.97), em que o mundo, apresentado pelos desejos 

dos seus pais, lhe é repleto de adaptações para o seu bem-viver:  

No ponto mais sensível do sistema narcisista, a 
imortalidade do ego, tão oprimida pela realidade, a 
segurança é alcançada por meio do refúgio na criança. O 
amor dos pais, tão comovedor e no fundo tão infantil, nada 
mais é senão o narcisismo dos pais renascido, o qual, 
transformado em amor objetal, inequivocamente revela 
sua natureza anterior (FREUD, 1914, p.98). 

 

 Com isso posto, voltemo-nos a atenção para questões que 

visam observar as repercussões dos atributos narcísicos dos 

pais no bebê, os quais não serviram de interesse de discussão na 

obra freudiana aqui mencionada. Freud deixa um campo bastante 

aberto para que outros pesquisadores e amantes da teoria 

psicanalítica pudessem se debruçar e expandir mais 

conhecimento sobre este momento tão complexo e próprio do ser 

humano e do seu desenvolvimento psíquico tão primário ao dizer 
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que  

Os distúrbios aos quais o narcisismo original de uma 
criança se acha exposto, as reações com que ela 
procura proteger-se deles e os caminhos aos quais fica 
sujeita ao fazê-lo - tais são os temas que proponho 
deixar de lado, como importante campo de trabalho 
ainda por explorar (FREUD, 1914, p.99). 

 

 Aproveitamos a noção que Freud destaca para a 

existência de distúrbios psíquicos causados por um narcisismo 

original marcado por perturbações, formas de defesas do bebê 

para tais e que existem caminhos para que assegurar tal 

proteção, e mergulhemos no mundo da clínica infantil que visa a 

prática e compreensão das diversas formas de adoecimento 

psíquico no período da infância.  

Nesse campo, muitos psicanalistas já passaram e 

deixaram suas contribuições técnicas e teóricas. Dentre tantos, 

chama-se a atenção para Jacques Lacan, psicanalista destacado 

durante o movimento estruturalista de sua época e pela sua 

grande contribuição à ampliação do conhecimento psicanalítico, 

principalmente por proporcionar uma leitura aos conceitos 

freudiano e saussuriano, pai da linguística estruturalista vigente 

em meados do século XX.  
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Diante do norte que propomos seguir, a linha psicanalítica 

pós-freudiana lacaniana, há certos conceitos que precisam ser 

esclarecidos para melhor compreendermos as suas relações 

com o que já foi apresentado, até então, neste trabalho.  

O SIJEITO PSICANALÍTICO E A SUA CONSTITUIÇÃO DA TEORIA DA 

LIBIDO 

É importante, neste momento, indicarmos a concepção de 

sujeito que norteia este trabalho. Destaquemos, então, que no 

referencial psicanalítico que assumimos, as noções de sujeito e 

de linguagem estão intimamente ligadas. Chemama define o 

sujeito da psicanálise como o “ser humano submetido às leis da 

linguagem que o constituem e que se manifesta de forma 

privilegiada nas formações do inconsciente” (1995, p. 208). Essas 

formações do inconsciente são os atos falhos, os sonhos, os 

sintomas que escapam ao controle do sujeito, constituindo, 

assim, brechas pelas quais o inconsciente se manifesta e 

surpreende o consciente, revelando assim a divisão do sujeito. 

Trata-se, portanto de um sujeito submetido à linguagem que o 

antecede e o constitui. 

A TEORIA PSICANALÍTICADE JACQUES LACAN: “O 

INCONSCIENTE ESTRUTURADO COMO LINGUAGEM” 
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No referencial psicanalítico, Lacan insiste na proposta de 

uma subversão do sujeito à linguagem, lançando mão do 

estruturalismo linguístico de Ferdinand de Saussure (2006) para 

atribuir estatuto teórico a posição de um sujeito psíquico 

constituído pela linguagem. Para esse linguista o signo linguístico 

seria uma unidade composta de duas partes: o conceito (ou 

significado) e a imagem acústica (ou significante). 

Posteriormente concebe – por meio da formulação de sua teoria 

do valor – que cada termo do sistema linguístico apenas adquire 

seu valor quando relacionado com os outros termos desse 

sistema. Seriam, portanto, relações diferenciais que definiriam 

cada termo da língua concebida como uma estrutura.  

Devido à renúncia ao estruturalismo de Saussure e a 

partir da sua releitura do sujeito da psicanálise, foi necessário a 

Lacan fazer algumas modificações nessa teoria como, por 

exemplo, separar o significante do significado, isto é, quebrar a 

unidade entre eles e, considerando a primazia do primeiro sobre 

o segundo, propor que seria do encadeamento de significantes 

que surgiria, como efeito, o significado. 

No Seminário 2 (1954/1996), Lacan afirma que a linguagem 

advém da necessidade de nomear aquilo que não está presente, 

visto que nenhum objeto é infinitamente durável. Além disso, a 
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linguagem toma um conceito central na sua teoria quando o autor 

afirma que “o inconsciente é estruturado como linguagem” (DOR 

1996, 267).  

Para que possamos compreender o significado dessa 

máxima lacaniana, consideraremos a constituição subjetiva do 

sujeito assim como Lacan o descreve, ao passo que damos 

seguimento a sua construção teórica. Nesse sentido, voltemos a 

nossa atenção para os processos que abarcam a teoria da 

constituição do sujeito, assim como propõe Lacan, a dizer, a 

Alienação, Separação e o Estádio do Espelho para que, isso feito, 

tenhamos conteúdos suficientes para dialogarmos estes 

conceitos e o modo como o sujeito é constituído e o legado deixado 

por Freud acerca do narcisismo primário.  

ALIENAÇÃO, SEPARAÇÃO E ESTÁDIO DO ESPELHO 

Para que o bebê se desenvolva bem e que o seu aparelho 

psíquico seja construído tipicamente, existem momentos críticos 

que perpassam o primeiro ano de vida do ser humano. É quando 

as primeiras experiências com o outro não só garantirão a sua 

sobrevivência como também o desenvolvimento de um sujeito 

psíquico comum. Segundo Graciela Crespin (2004), o ser humano 

ao nascer precisa do outro para garantir a sua sobrevivência, 
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diferentemente das outras espécies. Não basta somente 

satisfazê-lo fisiologicamente, pois sozinho, ele não resistirá mais 

de cinco horas. É neste período que um outro, não sendo outro 

bebê, com conhecimentos semelhantes ao de um adulto, por 

exemplo, exerça uma função de representante do mundo para 

garantir a este bebê condições para sobreviver aos seus 

primeiros meses de vida. A essa função, que implica o conceito de 

grande Outro, Lacan denominou de função materna, pois está 

relacionada à função de cuidado socialmente imposta às mães. 

Não se trata de uma função que se prende ao real do sexo 

biológico, visto que num mesmo sujeito é preciso que as funções 

materna e paterna se façam presentes. Essa relação aos termos 

“materno” e “paterno” surge como forma de destacar as posições 

que cada função designa ao sujeito. É importante frisar que esta 

função não é única da progenitora ou da mãe de um bebê, mas, sim 

de alguém que se presta a assumi-la como tal.  

Isto se dá devido ao fato de que, no que tange o 

funcionamento do inconsciente, a função materna é exercida por 

qualquer adulto, não sendo única e exclusivamente determinada 

pela gestação ou pelo sexo feminino. É por este motivo que se faz 

possível encontrarmos pais, avós, avôs, tios e tias assumindo o 

papel que a função materna carrega.    
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Consideramos de grande importância para a 

compreensão teórica no qual este trabalho se ancora, o conceito 

de grande Outro. Em virtude de explicarmos melhor o que condiz 

a noção de grande Outro em Lacan, abriremos, neste momento, 

um pequeno parêntese, uma vez que, de acordo com Andrès 

(1996), o conceito de grande Outro pode ser definido da seguinte 

forma: 

Essa noção de “grande Outro” é concebida como um 
espaço aberto de significantes que o sujeito encontra 
desde seu ingresso no mundo; trata-se de uma 
realidade discursiva de que Lacan fala no Seminário 20; 
o conjunto dos termos que constituem esse espaço 
remete sempre a outros e eles participam da dimensão 
simbólica margeada pela do imaginário. A instância 
imaginária do eu se forja em função do que faz falta no 
Outro.  

 

 É nesse sentido que Lacan chamará o Outro de tesouro 

dos significantes, como bem nos relembra D´Agord (2009). 

Assim, podemos compreender o Outro como aquele ocupado por 

alguém que se identifica com a função materna, visto que, como já 

foi apresentado, será ela que atribuirá significantes, oferecendo 

sentido aos comportamentos do bebê. 

Ademais, através da função materna, o bebê é tomado 

pela imagem da mãe. Significa dizer que, mesmo havendo a 



Psicanálise
 

 
 

241 

Consideramos de grande importância para a 

compreensão teórica no qual este trabalho se ancora, o conceito 

de grande Outro. Em virtude de explicarmos melhor o que condiz 

a noção de grande Outro em Lacan, abriremos, neste momento, 

um pequeno parêntese, uma vez que, de acordo com Andrès 

(1996), o conceito de grande Outro pode ser definido da seguinte 

forma: 

Essa noção de “grande Outro” é concebida como um 
espaço aberto de significantes que o sujeito encontra 
desde seu ingresso no mundo; trata-se de uma 
realidade discursiva de que Lacan fala no Seminário 20; 
o conjunto dos termos que constituem esse espaço 
remete sempre a outros e eles participam da dimensão 
simbólica margeada pela do imaginário. A instância 
imaginária do eu se forja em função do que faz falta no 
Outro.  

 

 É nesse sentido que Lacan chamará o Outro de tesouro 

dos significantes, como bem nos relembra D´Agord (2009). 

Assim, podemos compreender o Outro como aquele ocupado por 

alguém que se identifica com a função materna, visto que, como já 

foi apresentado, será ela que atribuirá significantes, oferecendo 

sentido aos comportamentos do bebê. 

Ademais, através da função materna, o bebê é tomado 

pela imagem da mãe. Significa dizer que, mesmo havendo a 

Psicanálise
 

 
 

242 

ruptura da ideia imaginária materna de que mãe-bebê se 

constituem um único ser, é necessário, pelo menos nesta hora, 

que ela o tome ainda como um pedaço de si mesma (bebê, objeto 

narcísico materno). Assim, a mãe dá início ao movimento de 

conferir pensamentos, que lhe são próprios, para o bebê. Se ele 

chora, ela lhe diz que é fome, ou cólica, ou sono, etc.  

A mãe, ou a sua função, estando neste lugar atributivo, não 

só possibilita que este bebê sobreviva às mudanças climáticas ou 

à fome, como também, e principalmente, está atribuindo 

conteúdos psíquicos à criança. Este fato é relevante para que 

futuramente ele possa se constituir sujeito. É através desse lugar 

o qual a mãe se encontra que ela sabe sobre o seu bebê. Estando 

nesta fase de loucura necessária das mães (WINNICOTT 2000), 

imprescindível a qualquer advir de um bebê para sujeito, que ela 

fornecerá o substrato necessário para a constituição psíquica 

característica da posição transitiva da função materna, assim 

como defendidos por Bergès & Balbo (2003).  

É importante ressaltar que, tanto a função materna 

quanto a função paterna estão, e devem estar, presentes em todo 

sujeito. Em se tratando da relação indissociável mãe-bebê, Lacan 

(1964/2008) denominou este período de Alienação: a mãe aliena a 

criança de que ela e os seus desejos são completamente 
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satisfeitos. É na Alienação que a função materna precisa se fazer 

mais presente, pois quando o momento da Separação (LACAN 

1964/2008) acontecer, a criança já terá condições de suportar a 

dicotomia mãe-bebê e estará mais preparada para enfrentar o 

ambiente externo.  

Durante a Alienação, a mãe permanece no lugar atributivo 

e designa significantes ou condições subjetivas às expressões de 

necessidade fisiológica do bebê, como um movimento 

interpretativo. Desse modo, essas necessidades dizem sobre um 

real biológico que toma direção para uma condição simbólica, já 

que é através da atribuição desses significantes que, depois, o 

bebê tomará como seus.  Neste momento, o grito e o choro são 

entendidos pela mãe como formas de apelo ao seu cuidado.  

Portanto, para a mãe, essas expressões fisiológicas 

assumem uma característica de demanda do bebê ao Outro, no 

caso ela, como uma mensagem a qual ela deverá decodificar 

através dos sentidos que serão atribuídos às necessidades, 

tornando-se demanda e deixando de ser o puro grito e passando 

para, como fala Porge (2012, 76), um cri appel (um grito de apelo). 

Diante deste processo, o bebê não só sai do lugar de pura 

necessidade, mas passa a assumir o lugar hipotético de sujeito. 

Neste lugar, ele será introduzido a sentidos e significantes que a 
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mãe fará uso para acolher o apelo dirigido a ela. Não existirá mais 

o choro como uma simples reprodução sonora, mas sim, um 

apelo devido à fome, à cólica, ao desejo de algo que falta.  

Assim, dizemos que o desejo do bebê se apresenta, antes 

de tudo, como desejo do outro, um desejo impossível de ser 

significado. Por isso, o objeto de desejo se configura enquanto um 

objeto “eternamente faltante” (BLEICHMAR & BLEICHMAR, 1992, 

p.161), ou como a teoria se propõe chamar, objeto a que produz, ao 

mesmo tempo em que é produzido, a falta.  

Nesse sentido, nota-se que não é o bebê quem diz à mãe o 

que sente, mas ela, a mãe, que se encontra identificada com essa 

posição de Outro, assumindo um saber sobre os sentidos 

posteriormente atribuídos aos comportamentos do bebê. 

Sabemos também, que este momento deve ser seguido 

pelo processo de Separação, caracterizada pela marcação da 

metáfora paterna, enquanto significante da Lei e Nome-do-Pai, 

momento fundamentalmente possibilitado pela função paterna. A 

Separação é caracterizada pelo movimento ativo da função 

paterna. O seu papel é de servir como o corte desta relação 

unificada. É nesse sentido, que percebemos na obra lacaniana os 

resquícios do que Freud mencionou no texto de 1914, quando 
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afirma existir um carácter obscuro e patológico no sujeito que, 

não havendo a separação, se constitui um sujeito narcisista e, por 

isso, perverso, onde o único meio de satisfação se encontra na 

busca de prazer voltada para o próprio ego (COHEN 2001). Essa 

importância dada por Lacan ao momento do processo de 

Separação já mencionado por Freud é, segundo Cavalcanti e 

Rocha, “a capacidade separadora do pai e à sua função reguladora 

da onipotência primordial da mãe” (2007, p. 29). 

A função paterna, portanto, é compreendida enquanto 

aquela que dará o corte na relação fusional mãe-bebê, agindo 

para separá-los e trazer à tona o sujeito barrado, sujeito marcado 

pela falta, marcado pela castração psíquica. O nome-do-pai é, 

portanto, para Lacan, o herdeiro vivo do Complexo de Édipo e 

assim, aquele que introduzirá o sujeito ao campo do simbólico.  

 A metáfora paterna só será possível, contudo, se a função 

materna permitir o corte, reconhecendo em si mesma a sua 

própria castração e limite, dando a possibilidade do sujeito 

constituir-se enquanto sujeito de desejo, dando passagem pelas 

fases do Espelho assim como Lacan serão apresentados mais 

adiante.  
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A Separação também é caracterizada pelo movimento 

constituinte do sujeito que é advindo da castração simbólica, a 

falta e, com isso, dando origem ao movimento do circuito 

pulsional em seus três tempos como será apresentado 

juntamente com o conceito de pulsão. Essa falta faz o analista se 

direcionar à fala do sujeito. Uma fala que se faz presente no não-

dito sobre um objeto perdido, objeto representativo 

psiquicamente do gozo primordial, gozo este que Freud se refere, 

para sempre perdido. O gozo seria proveniente da experiência 

primária de satisfação, a dizer, a amamentação, sendo o seio o 

seu objeto de satisfação (primeiro momento da teoria da libido). 

Contudo, Lacan retomará este momento e dirá que o objeto 

primordial que introduzirá a falta e marcará a ausência do objeto 

para sempre perdido será a voz (VIVÈS, 2012). 

Ressaltemos que este período de loucura inerente a toda 

relação favorável entre a mãe e o seu bebê (Alienação), do mesmo 

modo que se inicia através do lugar que a mãe ocupa (lugar de 

grande Outro), deve ser terminado também por ela (Separação). 

Isto significa que a criança só irá experienciar o processo de 

Separação se a mãe abrir caminho para o interdito, o corte, a Lei, 

uma vez que, ao passar pela fase identificatória do estádio do 

espelho, o bebê se encontra alienado na imagem da mãe, aquele 
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que assume a função materna e lugar de Outro (BLEICHMAR & 

BLEICHMAR, 1992).  

Portanto, quem assumirá essa função de mediador entre 

a relação Outro-bebê será aquele que exercerá a função paterna, 

característica da marca da entrada da criança no simbólico, como 

também, no mundo dos significantes possível pela marca do 

recalcamento primário, ou seja, pela metáfora paterna. Essa 

função atua enquanto mediador do gozo perante a relação e só 

será possível com o consentimento da função materna. Para isso, 

contudo, é essencial que a mãe possa se fazer de eco da Lei do Pai 

que corta, no simbólico, a ilusão, tanto para a mãe quanto para o 

bebê, de que uma detém o objeto de gozo; e do outro, o bebê, que 

se confunde como o próprio objeto de desejo materno.  Ou seja, é 

preciso que esta mãe seja, antes de tudo, um sujeito castrado, 

atravessado pela metáfora paterna que dita a lei onde ela não 

detém o “falo” e que, por isso, não detém o objeto de desejo (Na 

teoria lacaniana, o falo assume uma posição que não deve ser 

confundida com o pênis. De acordo com Bleichmar & Bleichmar 

(1992), o falo nada mais é do que o significante por excelência: 

“Assim como o conto de Poe, os papéis são definidos, em relação 

à posse ou carência deste significante primordial. Não há outra 

forma de definir o papel que cabe mais a um do que a outros e esta 
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relação está, por sua vez, firmada pelo falo, indicador do lugar 

correspondente a cada um, na estrutura”, 1992-p.155). 

A função paterna parte do princípio de que o bebê não faz 

parte do corpo paterno, visto que nessa relação não é possível 

que haja a experiência de real biológico (como no caso das mães 

que geraram os seus filhos). Ao contrário, desde o princípio para 

o pai – o referencial paterno -, o bebê é visto como um corpo 

separado da mãe e dos outros. Desse modo, ele é desde sempre 

um outro, com desejos que lhes são próprios, com necessidades 

próprias e subjetividade própria. Assim, a metáfora paterna 

promoverá a identificação do bebê como aquele que renunciará a 

posição de “ser” o falo, para o ingresso na “dialética da 

negociação” de quem terá o falo (BLEICHMAR & BLEICHMAR, 

1992). É por este motivo que para os homens assumir a função 

paterna é mais fácil que para as mulheres, visto que o bebê não 

assume o lugar de continuum do seu próprio corpo (Crespin, 

2004). Com isso, a função paterna visa trazer dados da realidade 

dando fim à sensação de onipotência e onipresença materna, 

facilitando para esse bebê a saída do lugar de objeto de desejo do 

Outro e a passagem à constituição como sujeito desejante, em 

outras palavras, sujeito de falta.  
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 É por causa deste período alienatório entre mãe-bebê que 

Lacan formulará a tese do Estádio do Espelho (1949/1998). 

Segundo o autor, o Estádio do Espelho se configura como uma 

identificação, ou seja, como uma transformação do sujeito ao se 

deparar com a sua própria imagem. Nas palavras de Lacan, o 

Estádio do Espelho se dá quando o ser humano é ainda um bebê 

que não adquiriu uma linguagem, ou como nos reportamos, um 

infans: 

A assunção jubilatória de sua imagem especular por esse 
ser ainda mergulhado na impotência motora e na 
dependência da amamentação que é o filhote do homem 
nesse estágio infans parecer-nos-á pois manifestar, 
numa situação exemplar, a matriz simbólica em que o 
[eu] se precipita numa forma primordial, ates de se 
objetivar na dialética da identificação com o outro e antes 
que a linguagem lhe restitua, no universal, sua função de 
sujeito (LACAN, 1949/1998, p.97). 

 

De acordo com Nasio (1993), o Estádio do Espelho diz 

respeito ao processo de formação do corpo no registo imaginário. 

O autor nos relembra que, para Lacan, existiriam três noções de 

corpo: real, simbólico e imaginário. No primeiro, o corpo está no 

campo real pois é por onde ele goza. O corpo, neste sentido, é um 

corpo sexual e, como tal, é sexualmente que ele goza. Nas 

palavras do autor, “o gozo, efetivamente, só pode ser sexual, 

porque a meta ideal a que ele aspira é sexual” (NASIO 1993, 148). A 
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segunda noção de corpo, a simbólica, faz referência a um corpo 

falante, um corpo que não se tem carne nem osso, mas que é 

marcado por um conjunto de significantes. 

 Por fim, o corpo como imagem, do qual tratar-se-á o 

Estádio do Espelho, não diz respeito à imagem do corpo de si 

mesmo refletida no espelho. Para além disso, Nasio (1993) fala de 

um o corpo como imagem remetida pelo outro, outro no sentido 

de algo encontrado no mundo, no fora, externo.  Essa imagem de 

fora retorna em virtude de oferecer consistência ao corpo que 

goza. Por fim, ele define como:  

Assim, denomino corpo – terceira definição – qualquer 
imagem do corpo que reúna duas características: 
primeiro, que provenha do exterior, de um outro ser 
humano ou de qualquer objeto circundante que tenha 
uma forma que me fale; e segundo, que seja prenhe e se 
preste a abarcar os focos de meu gozo (NASIO, 1993, p. 
150). 

 

 Desse modo, o corpo, para a psicanálise, não poderá ser, 

jamais, um corpo completo e totalizante. Este corpo que goza, não 

goza, portanto, em sua completude e para sempre. O corpo do 

qual a psicanálise descreve é uma parte, que provém o seu gozo 

através dos diversos objetos que as pulsões parciais 

apresentam, sendo nunca cessado. Numa estrutura 
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predominantemente narcísica, a busca por esse gozo está a favor 

do enriquecimento do próprio eu. É nesse sentido que Freud 

afirma ser uma mulher narcisista:  

É como se os invejássemos por manterem um bem-
aventurado estado de espírito - uma posição libidinal 
inatacável que nós próprios já abandonamos. O grande 
encanto das mulheres narcisistas tem, contudo, o seu 
reverso; grande parte da insatisfação daquele que ama, 
de suas dúvidas quanto ao amor da mulher, de suas 
queixas quanto à natureza enigmática da mulher, tem 
suas raízes nessa incongruência entre os tipos de 
escolha de objeto (FREUD, 1914, p.96). 

 

 Diante disso, pensemos nas implicações dessa mulher 

perante um filho e a oportunidade que este bebê tem em ser o 

troféu narcísico dessa mulher descrito a cima por Freud. 

Reflitamos sobre os desdobramentos que podem levar o 

processo do Estádio de Espelho, pois é diante da noção de corpo 

que se trata o Estádio de Espelho. Lembremos que, mesmo que o 

bebê tenha travessado todos os estádios, ao fim, ele não terá 

alcançado um corpo totalizado e completo. Segundo Bleichmar & 

Bleichmar, a imagem do corpo nada mais é para o infans do que “a 

imagem antecipatória da coordenação e integridade que não 

possui naquele momento” (1992, 143) e que se configura a partir de 

uma experiência de identificação fundamental, uma identificação 
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com o que não é. Desse modo, o sujeito, que é suposto na mãe, 

surge ao ser identificado pelo infans como seu, como o que ele 

está para se tornar. Assim, o estádio do espelho se passa por três 

tempos:  

(1) No primeiro, a criança reconhece um corpo como espelho. 

Este corpo é um corpo reconhecido devido à capacidade que o ser 

humano tem e traz como herança genética de reconhecer outro 

de sua própria espécie. Nesse momento, a criança não reconhece 

esse corpo como sendo seu, mas sim, simplesmente um corpo, 

um outro ser real. Aqui, vemos a marca da instância do eu, ou, 

como bem traz Lacan (1949/1998, p. 97) de um [eu]-ideal. Além 

disso, em A agressividade em Psicanálise (LACAN 1948/1998), ele 

dirá que nesse momento identificatório, é possível observar na 

criança reações emocionais e testemunhos em processo 

transitivo, no que nos faz compreender o feitio de uma “criança 

que bate diz ter sido batida, a que vê a outra cair, chora” 

(1948/1998, 113). Por tanto, nesse e em todo os tempos do estádio 

do espelho, a criança estará registrando essas experiências no 

que Lacan chamará de registro imaginário.  

(2) Esta se caracteriza por ser a etapa decisiva do processo de 

identificação. Nesse momento, a criança faz uma descoberta: 

este corpo outro não é real. Este corpo outro é uma imagem, é 
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virtual. Assim, a criança descobre que o que vê não é a realidade, 

o que ela vê é uma imagem da realidade. E isso é fundamental 

para que ela possa dar o fechamento do Estádio do Espelho no 

tempo seguinte.  

(3) Aqui, a criança vê a imagem de um corpo que não é real, mas 

que está sujeito a algo real, a um objeto externo a ela. Assim como 

a mãe que está ao seu lado surge como uma imagem no espelho, 

a criança perceberá que aquele corpo que vê é a imagem de si 

mesma, dando fim à ideia de reflexo do seu próprio corpo. É 

exatamente diante desse fato e dessa constatação que a criança, 

agora não tão infans assim, - Lacan (1949/1998) dirá que o estádio 

do espelho se configura até os 18 meses de idade – encontra 

recuperado o corpo que antes se encontrava esfacelado e que 

agora encontra uma totalidade unificada. Ela agora tem uma 

representação do seu próprio corpo, de sua própria imagem.  

Seguindo esse pensamento, Maliska & Ferreira (2014, 

p.240) concluem que:  

Mas, a criança começa a se separar da mãe e começa a 
se perceber como um corpo independente, outro corpo. 
Ela começa a investir na mãe esperando um retorno. 
Encontra-se então, o narcisismo secundário que é o 
resultado do retorno ao eu do investimento que esse eu 
faz nos objetos externos para, em seguida, o eu tornar-
se objeto novamente. A criança agora investe libido em 
objetos externos e espera o retorno para ela mesma. 
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No narcisismo primário, além da mãe investindo no 
bebê, o próprio bebê investe nele mesmo – na célula 
narcísica mãe-bebê, porque essa célula representa um 
só eu.  

É mesmo a identificação da criança com o seu próprio 

corpo se dá no momento em que a criança, esfacelada em suas 

pulsões parciais autoeróticas, encontra uma saída no modelo de 

corpo parental. Nesses três tempos, podemos observar uma 

passagem da criança que sai do autoerotismo, passa pelo 

processo de amadurecimento narcísico (narcisismo primário) e 

se separa deste, reconhecendo a mãe como um ser desejante 

distanciado e diferente do seu corpo que também deseja mas que, 

agora, a criança, já possui condições de desejar sozinha. Nesse 

sentido, destaca Maliska & Ferreira (2014, 240 grifo meu):  

Nesse momento [autoerotismo], o bebê não se vê 
separado da mãe – ele e a mãe são um só corpo, 
indissociável. A mãe é aquela que dá carinho, cuida e 
alimenta. É a pessoa que libidiniza o bebê. Então, para o 
bebê surge um eu dessa imagem unificada que ele faz de 
seu próprio corpo. Esse é o eu ideal que corresponde ao 
narcisismo primário. 

 

Ademais, os autores Bleichmar & Bleichmar (1992) nos 

lembram da importância da passagem do Estádio do Espelho para 

a formação do Complexo de Édipo, sendo o Estádio do Espelho 

concomitante ao primeiro dos três tempos que se configura o 
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Édipo. É devido a constante luta e interação entre o que Lacan 

chamará de eu-ideal e ideal do eu, que o complexo de édipo 

tratará de encontrar uma identificação possível para o sujeito. A 

discussão sobre o Complexo de Édipo, contudo, não será foco 

desse trabalho, mas faz necessário registrar a sua importância.  

Diante dessa função de Outro assumida pela mãe, a 

criança começa a experienciar satisfações diversas providas 

pelos significantes que a mãe atribui aos seus apelos. Isso 

significa dizer que a mãe, ao exercer a função materna, se coloca 

enquanto sujeito da pulsão, oferecendo objetos pulsionais por 

onde a criança irá experienciar a satisfação através da realização 

em obtê-los, ou pelo menos, em ter a ilusão de que os possui, ou 

melhor, o possui. Segundo Freud, o objeto primordial, aquele que 

designará o primeiro objeto pelo qual o bebê irá experienciar 

satisfação, seria o seio, pois ele serviria para satisfazer o instinto 

(Instinket) da fome e daria início ao primeiro registro da pulsão 

oral, o sugar.  

O CONCEITO PSICANALÍTICIO DE PULSÃO 

A concepção de pulsão e objetos pulsionais tomam 

formatos diferentes e que merecem uma considerável atenção. 

Assim, ao tratarmos do conceito de circuito pulsional, 
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onde a criança irá experienciar a satisfação através da realização 

em obtê-los, ou pelo menos, em ter a ilusão de que os possui, ou 

melhor, o possui. Segundo Freud, o objeto primordial, aquele que 

designará o primeiro objeto pelo qual o bebê irá experienciar 

satisfação, seria o seio, pois ele serviria para satisfazer o instinto 

(Instinket) da fome e daria início ao primeiro registro da pulsão 
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O CONCEITO PSICANALÍTICIO DE PULSÃO 

A concepção de pulsão e objetos pulsionais tomam 

formatos diferentes e que merecem uma considerável atenção. 
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imprescindível para a compreensão da constituição do sujeito, 

marquemos as diferenças entre os conceitos de pulsão em Freud 

e Lacan.  

EM FREUD E LACAN 

Na concepção freudiana, a pulsão (Trieb) consiste num 

conceito que se situa na fronteira entre o somático e o mental, 

devendo-se destacar que ela nunca se dá por si mesma, 

deixando-se conhecer, apenas, por meio de seus representantes: 

a ideia e o afeto. Freud, nos Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade (1905/1996), coloca: 

Por ‘pulsão’ podemos entender, a princípio, apenas o 
representante psíquico de uma fonte endossomática de 
estimulação que flui continuamente, para diferenciá-la 
do ‘estímulo’, que é produzido por excitações isoladas 
vindas de fora. Pulsão, portanto, é um dos conceitos da 
delimitação entre o anímico e o físico. A hipótese mais 
simples e mais indicada sobre a natureza da pulsão seria 
que, em si mesma, ela não possui qualidade alguma, 
devendo apenas ser considerada como uma medida da 
exigência de trabalho feita à vida anímica. O que distingue 
as pulsões entre si e as dota de propriedades específicas 
é sua relação com suas fontes somáticas e seus alvos. A 
fonte da pulsão é um processo excitatório num órgão, e 
seu alvo imediato consiste na supressão desse estímulo 
orgânico (FREUD, 1905, p.173-174). 

Em alguns textos traduzidos para a língua portuguesa, 

verifica-se uma confusão entre pulsão e instinto, na medida em 
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que o primeiro termo – em alemão Trieb – fora traduzido por 

instinto biológico. No entanto, os dois termos rotulam 

concepções diferentes. Segundo Garcia-Roza (2007), a diferença 

fundamental entre os dois conceitos consiste em que o instinto 

designa um comportamento hereditariamente fixado o que 

implica um objeto de satisfação e objetivos fixos, enquanto que a 

pulsão não designa nem comportamento pré-formado, nem uma 

fixidez no que toca o objeto de satisfação e os objetivos. É, 

portanto, a variação do objeto de satisfação e dos objetivos que 

marcam a concepção psicanalítica de pulsão e que a diferencia 

também da necessidade, que embora implique, assim como a 

pulsão, uma tensão interna que impele o organismo numa 

determinada direção, distingue basicamente, segundo ainda 

Garcia-Roza (2007), reside em que essa tensão é de ordem física 

e biológica. O que significa dizer que a necessidade encontra sua 

satisfação por meio de uma ação específica, visando a um objeto 

específico que permite a redução da tensão. A partir dessa 

diferença, vários autores (por exemplo, Nasio, 1993) descrevem a 

distinção entre o corpo concebido como organismo, sendo guiado 

pela necessidade e o corpo pulsional, cuja concepção de corpo é 

assumida na proposta psicanalítica.  
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As pulsões teriam como característica geral a sua zona 

erógena localizada na superfície do corpo. Assim, por exemplo, a 

pulsão oral se localiza na boca, a pulsão escópica (acrescentada 

por Lacan), nos olhos. A pulsão oral, por exemplo, implica como 

superfície pulsional, a boca a qual, segundo Pommier (2004) é um 

lugar conflituoso, no sentido de que a boca, de um lado, come e, de 

outro lado, fala. 

 Em Os Três ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905), 

Freud descreve dois tempos iniciais que caracterizariam a 

inserção do bebê no circuito pulsional. O primeiro deles, nos 

remete ao bebê autoerótico que encontra satisfação e excitação 

sexual num órgão ou numa parte do seu corpo, sem que seja 

preciso o investimento em um objeto externo. Esse é um período 

do desenvolvimento libidinal da criança que surgiria antes 

mesmo do narcisismo primário como já mencionamos no início 

desse texto. Além disso, Freud pôde observar que antes desse 

momento, a pulsão sexual, ao se distanciar do instinto (Trieb), 

precisou fazer “apoio” na pulsão de auto conservação que tem 

como objeto o seio: 

Nosso estudo do ato de sugar o dedo ou sugar sensual 
já nos forneceu as três características essenciais de 
uma manifestação sexual infantil. Em sua origem ela se 
apoia em uma das funções somáticas vitais; ainda não 
sentem objeto sexual e é, assim, autoerótica; e seu 
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objetivo sexual é dominado por uma zona erógena 
(FREUD, 1905, p. 187). 

 

 O segundo momento observado por ele é caracterizado 

pela busca de satisfação num objeto de qual receberá nome. 

Configura-se, portanto, as fases da organização da libido (fase 

oral, anal-sádica e fálica). 

 De acordo com Telma Corrêa de Queiroz (2005), Freud 

caracteriza o seio como o primeiro objeto faltante da criança, pois 

é através da experiência da primeira mamada que o bebê 

vivenciará o seu único momento de gozo pleno. Esta sensação de 

completude não poderá nunca mais se repetir, pois nunca será 

satisfeito para a criança. Será, portanto, sempre falha, no 

sentindo de que não realizará plenamente o desejo do sujeito. É 

importante dar-se conta de que tal saciação não se encontra no 

campo das necessidades fisiológicas, mas do inconsciente. É a 

partir da primeira experiência de angústia frente à falta do gozo 

que a criança se constituirá sujeito de linguagem.  

Na teoria lacaniana, porém, o objeto primordial, aquele 

que, assim para Freud, nunca será recuperado, não seria o seio 

mas sim a voz, objeto do registro da pulsão invocante e seria 

através das experiências de satisfação que a voz (Outro) invoca 
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que o infans entrará no circuito pulsional. Para Lacan 

(1964/2008), portanto, a voz é considerada como a experiência 

mais próxima do inconsciente, adquirindo a função de objeto a. 

Na sua releitura, Jacques Lacan considera as pulsões a 

partir da referência à linguagem em seu caráter simbólico, 

concebendo-as como “efeito da incidência da linguagem sobre o 

vivo” (CATÃO, 2009, p.116). O caráter linguístico e representacional 

da pulsão é, então, mais estudado e elaborado nos trabalhos do 

psicanalista que dá especial destaque à pulsão invocante que 

antecede a pulsão oral e possui a voz como seu objeto. Com isso, 

a pulsão invocante ganha um espaço privilegiado nos trabalhos 

sobre a constituição do sujeito psicanalítico, permitindo-nos um 

melhor aprofundamento no conhecimento sobre as primeiras 

relações do infans com o Outro. Além disso, um estudo sobre a 

pulsão invocante e como através dela a criança é chamada para o 

vínculo com o Outro e disso constituir o seu narcisismo primário 

não deveria ser descartada. 

CIRCUITO PULSIONAL 

Relembremos que em Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade (1905), Freud ainda não tinha “descoberto” a pulsão 

como o fez em As pulsões e vicissitudes (1915). No primeiro 
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trabalho, Freud afirma que, não só a primeira zona erógena é a 

boca como também que o chupar toma a zona como objeto. Mais 

tarde, Lacan (1964/2008) dirá que nenhum objeto de nenhuma 

necessidade poderá satisfazer a pulsão. Isto significa dizer, 

contrariando o pai da psicanálise, que não é o chupar e nem o 

alimento que satisfará a pulsão. Em outras palavras, é o seio que 

se resume ao objeto de satisfação da necessidade alimentar, 

pois, como bem mostra Lacan, a satisfação da pulsão encontra-

se em outro registro. Com isso, podemos compreender o motivo 

pelo qual ele introduziu o olhar e a voz como objetos pulsionais. É 

Lacan quem tira as pulsões parciais e todo o registro da 

necessidade do campo pulsional.  

Mas o impossível está presente também no outro campo, 
como essencial. O princípio do prazer se caracteriza 
mesmo por isso que o impossível está ali tão presente 
que ele jamais é reconhecido como tal. A ideia de que a 
função do princípio do prazer é de se satisfazer pela 
alucinação está aí para ilustrar isto – é apenas uma 
ilustração. A pulsão apreendendo o seu objeto, aprende 
de algum modo que não é justamente por aí que ela se 
satisfaz. Pois se se distingue, no começo da dialética da 
pulsão, o Not  e o Bedürfnis, a necessidade e a exigência 
pulsional – é justamente porque nenhum objeto de 
nenhum Not, necessidade, pode satisfazer a pulsão 
(LACAN, 1964/2008, p.163). 
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 Com essa nova concepção da pulsão, que se encontra no 

registro fora da necessidade, é que se formulará o conceito de 

circuito pulsional, pois, como o termo denota, a pulsão se 

configura enquanto circuito, um movimento que encontra o fim no 

mesmo local onde se tomou origem. 

 Segundo Laznik (2004), à pulsão não cabe seguir um 

objeto de necessidade que a satisfaça e, sim, de encontrar um 

objeto que a cause.  Isso significa dizer que a pulsão nunca será 

satisfeita completamente, encontrando o seu fim naquilo que a 

causa e, desse modo, dando movimento ao percurso de circuito. 

Além disso, como bem nos ensina Lacan (1964/2008), a pulsão 

pode se satisfazer sem alcançar o seu alvo, pois “seu alvo não é 

outra coisa senão esse retorno em circuito” (LACAN, 1964/2008, 

p.176). 

É nesse sentido que compreendemos a configuração do 

circuito pulsional em três tempos específicos e que podem ser 

observados clinicamente.  

 No primeiro tempo do circuito pulsional o bebê é ativo e 

busca o objeto oral (seio ou mamadeira). Este é um momento 

bastante importante e é consideravelmente procurado por 
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médicos ao checarem se o bebê mama convenientemente, 

segundo Laznik (2004).  

O segundo tempo se configura quando a criança se 

apresenta como sua própria fonte pulsional sem a necessidade 

da busca pela satisfação alimentar através do leite materno, ou 

seja, a criança busca no seu próprio corpo fonte de prazer 

pulsional e não num objeto externo, nesse caso, o seio. Desse 

modo, ela se faz abandonar o objeto pulsional, constituindo-se o 

protótipo da sexualidade oral para Freud, por exemplo, o chupar 

o dedo torna-se o objeto que proporcionará à criança experiência 

de satisfação pulsional. É nesse sentido que dizemos que ao 

“alimentar-se de si mesma”, a criança parra a ser “autônoma”.  

Nesse sentido, compreendemos que a satisfação da fome 

nada tem a ver com a realização do desejo da pulsão. O momento 

que Freud denominou de “autoerotismo” é onde a criança 

encontra, em si mesmo, no seu próprio corpo, objeto de 

satisfação pulsional.  

 Segundo Laznik (2004), só é considerado o terceiro tempo 

em que há uma devida satisfação pulsional quando a criança 

encontra no Outro a forma de gozar. Este, sim, o terceiro tempo, já 

mencionado por Freud, é aquele no qual a criança se faz objeto de 
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um novo sujeito. Neste momento, a criança se torna assujeitado 

ao Outro (Lacan). Na clínica com bebês é possível observar que 

estes se emprestam à mãe, por exemplo, ao passo que se deixam 

ser comidos por ela frente um encontro lúdico. Ao entregar o seu 

dedinho à boca da mãe, a mesma responde-lhe com sorrisos, 

gozando da experiência que se reflete no bebê quando este se 

apresenta sorridente e também gozador da experiência de 

satisfação compartilhada. Vemos, assim, a busca da criança pelo 

gozo materno, o gozo do Outro materno.  

Essa experiência deixará traços mnêmicos na criança 

que, quando não estiver na presença do Outro e nem do seu gozo, 

poderá, ao chupar o seu dedo, por exemplo, reviver tal satisfação 

e, assim, suportar essa separação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante do que foi exposto, chegamos à conclusão que o 

conceito de narcisismo primário não só é central na teoria 

freudiana como também na releitura lacaniana sobre a 

psicanálise. Foram apresentadas, através de diversas fontes 

bibliográficas, pensamentos de teóricos pós-freudianos e pós-

lacanianos que visam uma maior abertura para os estudos mais 
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íntimos do conceito, das suas implicações à noção clínica de 

sujeito do inconsciente e ao desenvolvimento psíquico do mesmo. 

Compreendemos que o funcionamento psíquico é muito mais 

complexo do que o Pai da psicanálise pode se deter e o quanto 

ainda há para descobrir.  

 A partir dos diversos processos pelos quais o narcisismo 

primário implica que o sujeito, para se constituir humano, deva 

passar, destacam-se as tantas variáveis impostas que fazem do 

narcisismo primário condição sine qua non para o 

desenvolvimento de um ego forte e com uma sustentação mínima 

que seja que permita ao desenvolvimento pulsional do mesmo 

fazer escolhas libidinais predominantemente “saudáveis”. Isto é, 

como Freud bem denomina, escolhas objetais na sua 

predominância.  

 Além disso, foram apresentados argumentos suficientes 

para concluirmos que o narcisismo primário não só permanece 

conhecido entre o autoerotismo e o desenvolvimento da libido 

sexual, ou seja, as pulsões, como também a forma que este 

primeiro é vivenciado influenciará em como as pulsões 

funcionaram no psiquismo o sujeito.  
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  Observamos, também, que outras questões podem ser 

beneficiadas através do que foi apresentado neste trabalho como 

por exemplo, um estudo mais detalhado em como uma 

perturbação no desenrolar do narcisismo primário de uma 

criança pode ser defendida pela mesma e quais intervenções 

clínicas seriam precisas. Que demandas uma criança nessa 

situação se dirigiriam ao analista? E mais ainda, ao pensar nessas 

perturbações, como compreender o autismo e a passagem pelo 

narcisismo primário sujeito autista? Estas são questões para um 

próximo trabalho. 
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RESUMO 

Texto apresenta tese de que a falha na repressão aparece como 
insuficiência do uso da representação simbólica, pelo ego, nos 
quadros psicopatológicos. Algumas semelhanças e diferenças 
são pontuadas entre Freud e os kleinianos, no modo de conceber 
a repressão e o símbolo. Adota-se noção ampliada de símbolo, 
dirigindo-se interesse para formas simbólicas patológicas. As 
formações de compromisso promoveriam descarga pulsional 
insuficiente, revelando incapacidade do princípio de realidade em 
dominar o princípio de prazer. Analisando-as segundo a teoria 
das posições, conclui-se que expressariam alguma medida de 
“desfusão das pulsões” e dificuldades na integração da posição 
depressiva, além da falha da repressão e da formação simbólica. 
Nas “neuroses narcísicas”, ficam descritas estruturas psíquicas, 
cujo funcionamento predominante mostra distúrbio ainda maior 
destes mecanismos. Sugere-se, por fim, que a psicanálise, com a 
interpretação, fundamentada na transferência, pode auxiliar o 
analisando a reforçar sua repressão e a construir símbolos mais 
continentes das pulsões, no ego. 
Palavras-chave: repressão; simbolismo; ego; narcisismo; 
psicanálise;  
 

Os fenômenos psicopatológicos mais diversos 

apresentam um aspecto comum: uma falha no mecanismo da 

repressão. Falha esta aparecendo diretamente expressa em uma 
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insuficiência do uso da representação simbólica, pelo ego, como 

forma de lidar com a dinâmica das pulsões.  

Todos sabem que Sigmund Freud foi quem primeiro se 

referiu à repressão, um mecanismo psíquico para barrar a 

entrada, na consciência, de representações originalmente 

ligadas a pulsões de caráter sexual, promotoras de angústia, 

aprofundando seu estudo nos artigos metapsicológicos de 1915, 

“A repressão” e “O inconsciente”. Neste último trabalho, revela 

Freud que a repressão se dá, quando ocorre uma retirada de 

catexia de uma representação no pré-consciente, devido a 

angústia por ela despertada, daí seguindo-se um deslocamento 

desta catexia para uma outra representação, relacionada com a 

primeira, que, funcionando como uma anticatexia, ficaria 

responsável pela manutenção do processo repressivo (FREUD, O 

inconsciente, 1915/2006). Dito de outro modo, a repressão 

consistiria em um deslizamento, dentro da cadeia de associações 

pré-conscientes, da pulsão sexual, de uma representação 

original para uma outra representação, menos ansiogênica para 

o ego, que pudesse guardar uma relação simbólica, tanto com a 

representação original da pulsão, quanto com a tendência 

relativa a sua repressão. Freud chamou de “formações de 

compromisso” a estas representações simbólicas e demonstrou 
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o fato de elas, à medida que realizam parcialmente a finalidade 

pulsional, também sinalizam um meio de conter sua pressão por 

descarga e a ansiedade a isto inerente. Os mais diferentes tipos 

de formações de compromisso, presentes nas várias formas de 

neurose de transferência, configurariam o sintoma neurótico. 

Por esta definição, se pode perceber a íntima relação, 

estabelecida por Freud, entre a repressão, o processo de 

produção de símbolos e a determinação da neurose. 

Susan Isaacs (1969), uma das expoentes do pensamento 

de Melanie Klein, em seu importante artigo “A natureza e a função 

da fantasia”, afirma que a repressão, enquanto mecanismo 

psíquico, dissocia os elementos externos da percepção de seus 

‘vínculos corporais’ (poder-se-ia dizer, as pulsões, em linguagem 

freudiana). Tal processo permitiria, aos poucos, a introjeção 

destes elementos externos, dentro do ego, para servirem como 

representações simbólicas da relação anterior, existente nos 

primeiros meses de vida, entre as pulsões de vida e de morte e 

seus objetos originais, por exemplo, o seio da mãe, o pênis do pai, 

a mãe, o pai, etc (ISAACS, 1969). Melanie Klein considerava que 

deveria haver uma relação de objeto da pulsão, já desde o 

nascimento, experimentada pelo ego incipiente do bebê, nas 

chamadas fantasias primitivas inconscientes (KLEIN, 1952/1991). 
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Para ela e seus seguidores, antes de ocorrer repressão, o ego se 

encontra, através destas fantasias, em uma relação muito 

concreta com os elementos externos da percepção, neste 

momento, fortemente igualados aos objetos originais, 

vivenciando, no corpo, os efeitos da interação entre suas pulsões 

e a realidade. A repressão inauguraria, então, uma forma 

qualitativamente distinta de relação do ego com seu mundo 

exterior, na qual os objetos reais passam a ser percebidos como 

simbolizando sua interação primitiva com o corpo, e não se 

equivalendo a ela. Em paralelo e como expressão do incremento 

dessa capacidade simbólica, o ego desenvolveria suas tantas 

outras potencialidades, como a de discernir as coisas de dentro e 

as de fora (teste de realidade), o pensamento e a atividade 

criativa. Numa visão kleiniana, a repressão configuraria uma 

ponte entre essas duas formas de relação e, portanto, uma 

aquisição evolutiva que possibilitaria o progresso do ego e da vida 

psíquica humana. 

Decerto, podem-se pontuar algumas semelhanças e 

diferenças nos modos de conceber a repressão, quando se 

compara Freud aos kleinianos. Ambas as concepções, por 

exemplo, derivam a produção do símbolo propriamente dito do 

mecanismo repressivo. Como ideia geral, ambas também 
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associam à representação simbólica a propriedade de estar 

reproduzindo, em consonância com a natureza do simbolismo, o 

vínculo original que as pulsões outrora constituíam com seus 

objetos primitivos, muito embora divergências se notem quanto 

ao período da vida no qual essa repressão se instaura. Mas, 

talvez, uma das questões mais discordantes se assente na 

abrangência do que se vai entender por “símbolo”. Ernst Jones, 

seguindo a Freud, afirmava que o símbolo surgiria, somente, 

quando a pulsão investida na idéia simbolizada não se mostrasse 

capaz daquela modificação na qualidade denotada pelo termo 

“sublimação”, ou seja, ele restringia o conceito de símbolo ao de 

formações de compromisso, proposto por Freud (SEGAL, 

1957/1982). Para os kelinianos, as representações simbólicas não 

se resumiriam aos sintomas de neurose; ao contrário, conforme 

descobriu Klein, na atividade do brincar da criança, os 

comportamentos sublimatórios seriam também representativos 

das relações primitivas do ego, bem como, todo o pensamento, o 

desenvolvimento intelectual, o amadurecimento afetivo desse 

ego, enfim, todos os elementos da vida consciente poderiam ser 

compreendidos por seu caráter simbólico. Hanna Segal, em seu 

“Notas sobre a formação de símbolos”, dissertou sobre o 

aumento da amplitude da definição do simbolismo na mente, 
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explicitando argumentos que julgara práticos e fecundos para o 

desenvolvimento da teoria psicanalítica (SEGAL, 1957/1982). 

Este texto guia-se pela noção ampliada de símbolo, 

entretanto, se interessa, agora, pela análise das formações 

simbólicas patológicas. Tome-se o sintoma neurótico, a 

formação de compromisso freudiana, de início. Nela, há um 

‘acordo’, um combinado de duas tendências evidentes: de um lado, 

as pulsões, demandantes por satisfação, de outro, a marca de seu 

impedimento, a repressão. A formação de compromisso diferiria 

de outras formações do pré-consciente freudiano, pois, a 

despeito de estar em relação simbólica com a representação 

original das pulsões, ela promoveria uma descarga pulsional 

insuficiente. Isto significa que o sintoma neurótico se expressaria 

como uma incapacidade de a mente, no caso, o ego, satisfazer e, 

ao mesmo tempo, conter a pressão instintual. Tomando de 

empréstimo outras formulações de Freud, lembre-se, então, das 

ideias sobre o princípio de prazer e o princípio de realidade e de 

como este último, no decorrer do processo de desenvolvimento 

do ego, vai-se impondo ao primeiro (FREUD, 1911/2006). 

Gradativamente, com o incremento de suas capacidades 

neuropsicológicas, o sujeito vai sendo capaz de reconhecer um 

mundo externo a ele, o qual frequentemente se interpõe como 
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uma barreira, impedindo-lhe a satisfação imediata de suas 

pulsões, como demandava, desde o nascimento, o princípio de 

prazer. É justo quando, para evitar a angústia atrelada ao 

acúmulo interno das pulsões, o ego começa a fazer uso da 

realidade, tomando-lhe seus elementos externos para dentro de 

si, utilizando-os como meio de lidar com toda a dinâmica 

pulsional. Aí já se pode reconhecer, ao se juntarem as 

modificações sinalizadas por Klein, o funcionamento do 

mecanismo de repressão e a origem do uso dos objetos externos 

reais como símbolos – a origem da representação simbólica - que 

progride à proporção que o princípio de realidade se estrutura. 

Portanto, ao se falar em formações de compromisso, como 

sintomas neuróticos, evidencia-se um contexto no qual um 

excedente pulsional não acha expressão adequada na 

representação utilizada como um seu símbolo. Diz-se de aí haver 

uma insuficiência do princípio de realidade em dominar o 

princípio de prazer; uma insuficiência do mecanismo da 

repressão e da formação simbólica em dar vazão e contenção à 

pressão das pulsões. 

Hanna Segal compreende o mecanismo de repressão, 

também, como um passo adiante na evolução psíquica do bebê, 

relacionando-o ao processo do luto e à chamada “posição 
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depressiva”, no contexto da teoria das posições de Melanie Klein  

(SEGAL, 1964/1975). Segundo esta teoria, por volta do quarto mês 

de vida, a tendência de o ego imaturo do bebê, de projetar para 

fora, diretamente na realidade, as suas pulsões produtoras de 

angústia, conhecida como “identificação projetiva”, começa a 

perder relevância, em favor de procedimentos mentais mais 

amadurecidos, como a repressão e a formação simbólica. Onde 

antes se fazia preponderante a cisão – mecanismo de defesa 

caracterizado por relações objetais parciais, em que, nas 

fantasias primitivas inconscientes, os objetos reais, ou são 

percebidos como “totalmente bons” ou “totalmente maus” – 

passam a dominar tendências integrativas. O ego então, ao fundir 

os objetos parciais num tipo de relação mais total, vem a 

experimentar uma fantasia diferente: o objeto “mau” destruiria o 

objeto “bom”, fazendo com que o bebê tenha de lidar com uma 

situação de luto. O sentimento de culpa e a necessidade de o ego 

reparar, internamente, estes “objetos perdidos”, seriam o 

corolário desta situação (KLEIN, 1952/1991). Ora, a estruturação 

da posição depressiva, como mencionada aqui, constitui forma 

distinta de descrever o processo de formação simbólica, a partir 

agora, da perspectiva das relações objetais, conforme 

vivenciadas nas fantasias primitivas inconscientes. A repressão 

e a construção de símbolos seriam os mecanismos mentais 
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correspondentes ao luto e à reparação, vividos subjetivamente 

nas fantasias depressivas típicas, em acordo com as ideias de 

Susan Isaacs sobre as associações entre fantasias e mecanismo 

psíquico (ISAACS, 1969).  

Pois bem, retomando-se as formações de compromisso 

do Freud e a consequente noção, no texto debatida, de 

“insuficiência do símbolo”, outras reflexões são conseguidas, no 

tocante às questões colocadas a respeito da teoria das posições. 

Há de se saber que, em consideração a uma falha na formação 

simbólica, a repressão não se mostrou capaz de conter, por 

completo, dentro do ego, toda a pressão devida às pulsões. Do id, 

estas obedecem somente ao princípio de prazer, esforçando-se 

por descarga direta nos objetos externos, em oposição ao 

princípio de realidade. Daí se poder concluir que a integração 

esperada na posição depressiva, aquela consignada à situação do 

luto e à reparação, não se produz totalmente, deixando uma 

parcela significativa das pulsões ainda em cisão. Freud falou, 

mais para o final de sua obra, de manifestações da “desfusão dos 

instintos” (FREUD, 1923/2006), e se podem entender as formações 

de compromisso com uma manifestação assim, na qual, ainda 

cisionadas em alguma medida, a libido não logra êxito em 

submeter suficientemente a pulsão de morte. A representação 
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simbólica do objeto original das pulsões não consegue, portanto, 

conter, a contento, uma fração significativa da pulsão tanática 

que, consistindo no elemento de ‘perigo’ da vida pulsional, 

principal responsável por acarretar angústia ao ego, continuará 

mantendo o sintoma. Ainda mais: devendo seu excedente 

permanecer sendo defletido para fora, ela determina o que Freud 

chamou de “fuga da realidade na neurose”, quando o sujeito 

desinveste a realidade exterior, por senti-la ameaçadora, 

refugiando-se nas fantasias inconscientes, do período das 

relações com seus objetos originais. Em síntese, tem-se que a 

falha na fusão das pulsões de vida e de morte, vivenciadas, na 

fantasia, como falha na integração dos objetos bons e maus da 

posição depressiva, se expressam, no ego, como falhas no 

mecanismo de repressão e do uso dos objetos da realidade 

externa como símbolos. Falha o indivíduo, no geral, em empregar 

a realidade como instrumento para viabilizar, através dela, a 

descarga de suas pulsões. 

Ao se analisar símbolos, como as formações de 

compromisso freudianas, chega-se à tese de tratarem-se de 

símbolos, do ponto de vista qualitativo, portanto, insuficientes. 

Existem, entretanto, algumas estruturas de funcionamento 

mental, cuja capacidade de simbolizar se encontra ainda mais 
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simbólica do objeto original das pulsões não consegue, portanto, 
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prejudicada. Em 1914, Freud chamou a atenção para estruturas 

psíquicas deste tipo, concedendo-lhes a alcunha de “neuroses 

narcísicas” (FREUD, 1914/2006). Na psicose parafrênica, exemplo 

utilizado por ele no artigo referenciado, identifica-se uma 

inabilidade substancial e generalizada na produção de símbolos, 

ao invés de se perceberem a geração de símbolos deformados e 

insuficientes das formações de compromisso, nas neuroses 

transferenciais. À luz do discutido até aqui, pode-se inferir que o 

ego de pacientes psicóticos apresenta dificuldades marcantes 

em promover qualquer nível de fusão das pulsões de vida e de 

morte, qualquer grau de integração entre os objetos bom e mau, 

na fantasia, e, sendo assim, as pulsões ficam sem qualquer 

possibilidade de escoamento, pela via simbólica, no interior do 

aparelho psíquico. O ego se mostra compelido, a fim de escapar 

da angústia decorrente do acúmulo das pulsões, livres dentro de 

si, a projetá-las de imediato para fora, assim como fizera no início, 

nos quatro primeiros meses de vida, antes do estabelecimento 

dos mecanismos depressivos, na posição esquizo-paranoide. As 

relações de objeto, características destas estruturas, são 

definidas pelo caráter da concretude, e a realidade, ao invés de 

estar a serviço de representar simbolicamente as pulsões, se 

equivale, via identificação projetiva, inteiramente a elas, torna-se 

as fantasias primitivas inconscientes do ego. Este passa 
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novamente a sentir, no corpo, o efeito direto das pulsões que 

ficam projetadas nos objetos externos da percepção. Hanna 

Segal propôs um outro termo para designar este tipo distinto de 

relação do ego com sua realidade: ela o chamou de “equação 

simbólica” (SEGAL, 1957/1982). As neuroses narcísicas possuem 

esta forma de funcionamento como a predominante, o que 

denuncia a extensão significativa da falha do mecanismo de 

repressão e da capacidade de representação simbólica, nestas 

estruturas. Vale salientar, a título de esclarecimentos, que as 

divisões aqui expostas, entre símbolo e equação simbólica, entre 

posição depressiva e esquizo-paranoide, entre neuroses 

transferenciais e narcísicas, não deve ser tomada de forma 

rígida. Embora nas diferentes pessoas possa prevalecer, na 

maior parte do tempo, uma ou outra forma de expressão, todos 

esses aspectos existem concomitantemente na mente de todos 

os indivíduos; de maneira que, mesmo na vida psíquica sadia, em 

momentos propícios ao desenvolvimento de maiores angústias, 

pode ocorrer regressão da forma simbólica de relação do ego 

com a realidade, passando ele a restituir os mecanismos 

primitivos de cisão e identificação projetiva massiva, da posição 

esquizo-paranoide.                                            
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Algumas palavras finais sobre o papel da psicanálise 

frente às ideias discorridas. Através da interpretação, na 

estrutura do setting analítico, pode o analista auxiliar o 

analisando na tarefa de reforçar a repressão, promovendo o 

desenvolvimento de sua capacidade simbólica. Reforçar a 

repressão, importante dizer, não tem qualquer conexão com 

medidas educacionais ou práticas repressoras; estas, ao 

contrário, levariam ao provável resultado de fortalecer a cisão, a 

identificação projetiva e os corolários outros da posição esquizo-

paranoide. Reforçar a repressão implica em favorecer que o 

sujeito em tratamento encontre e construa símbolos, dentro do 

ego, mais satisfatórios, em sua finalidade de expressar e, ao 

mesmo tempo, conter a dinâmica das pulsões. A análise 

constante da transferência, no contexto da criação de um 

ambiente propício à experimentação, pelo analisando, dos vários 

aspectos envolvidos em suas estruturas de relação objetal, 

constitui o pano de fundo, o fundamento, pelo qual todo esse 

processo se faz possível.   
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RESUMO 
Atendendo homossexuais na clínica da psicoterapia analítica, o tema da 
velhice gay surgiu como um problema. Realizamos um levantamento da 
literatura na área através de nossa pesquisa de Mestrado para 
empreender recursos capazes de efetivar melhorias no atendimento 
clínico. Verificamos que o tema é pouco pesquisado o que revela o tabu 
existente na temática, sendo ele duplo, uma vez que o estigma se 
configura pelo caráter da velhice e da homossexualidade. Neste 
trabalho buscamos elucidar como a teoria freudiana da psicanálise 
pôde contribuir com o desenvolvimento de outros importantes estudos 
sobre a sexualidade, haja vista a história da sexualidade de Foucault que 
constrói uma genealogia do saber sobre o tema. Tendo como base essa 
questão, apresentamos algumas narrativas dos sujeitos de nossa 
pesquisa, que foram encontrados através do efeito bola de neve e que 
falam sobre a sua experiência singular de estarem velhos e serem gays 
na contemporaneidade, ampliando nossa compreensão, 
desmistificando velhas crenças e fortalecendo possíveis diálogos para 
a prática psicanalítica. 
Palavras-chave: homossexualidade; velhice; história. 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo convida você a pensar sobre a homossexualidade 

e a velhice. Dois temas que possuem duplo estigma social. 
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Pensaremos sobre eles, através de recortes da fala de homens 

gays que datam mais de sessenta anos de idade, analisando 

como se relacionam sócio historicamente com suas práticas 

sexuais e amorosas. Para subsidiar nosso percurso, algumas 

proposições teóricas de dois importantes estudiosos da 

sexualidade humana, Freud (1905) e Foucault (1988) serão 

introdutoriamente apresentadas. 

Empreender essa discussão sobre a sexualidade e suas 

formas (homossexualidade) de expressão, sobretudo na velhice, 

é sem dúvida um desafio contemporâneo, diante de todo culto a 

beleza e jovialidade que se vê estampado em nossa sociedade. O 

desafio se dá não somente por abordarmos essa temática, mas 

também por tentarmos aqui um diálogo entre dois pensadores da 

sexualidade, que se dividem epistemologicamente em suas 

posições teóricas. 

Discutir este tema nos provoca e mobiliza, pelo fato de que ele 

nos parece ameaçadoramente íntimo. Digo íntimo, pois de algum 

modo todos nós estamos sugestionados a velhice, e todos nós em 

alguma medida, entramos em contato com o universo de uma 

pessoa gay. Vejamos: Você conhece uma pessoa gay? E velha? Se 

sua resposta foi sim, se você tem uma pessoa próxima que é gay 
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e também tem uma pessoa próxima que é velha, nossa conversa 

já se delineia em um mesmo contexto sociocultural, e por isso 

convidamos você a pensar a homossexualidade e velhice 

conosco, pedindo passagem para que “armários” sejam “abertos” 

e preconceitos sejam desmistificados, leiam nosso texto, com as 

portas abertas, ele resulta de nossa pesquisa de Mestrado, 

intitulada: “A Experiência de ser velho e gay: Vida social, afetiva e 

sexual” Foi a partir do efeito bola de neve que conseguimos 

contato com os nossos participantes. Dewes (2013) pontua que 

esse método foi introduzido à primeira vez por Coleman (1958), 

funcionando como um sistema de referências criado por uma 

rede de amizades entre os membros. Este método é baseado na 

indicação de um indivíduo que leva a outro ou outros, e assim por 

diante, podendo também ser chamado de cadeia de referências. O 

processo se inicia com a seleção de uma população alvo, e essas 

pessoas acabam sendo designadas para indicar a partir de seus 

contatos, outras pessoas, e foi assim que chegamos aos nossos 

entrevistados.  

Neste artigo, especificamente, abordaremos: 1. Como o 

estudo da sexualidade freudiana possibilitou outras leituras 

sobre a natureza dos comportamentos sexuais, fomentando a 

construção foucaultiana da história da sexualidade, que revela a 
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homossexualidade como um dispositivo social, que criado pelas 

instituições dominantes, esteve relegado ao entendimento das 

práticas sexuais mudas, contidas e clandestinas, tratando a 

homossexualidade como doença e imprimindo a esta prática 

grande repressão e 2. Como o envelhecimento gay é 

experienciado no corpo e na prática sexual dos homens gays e 

velhos e como percebem a condição de seres envelhecentes 

gays. 

DE FREUD A FOUCAULT: REFERENCIAIS INTRODUTÓRIOS SOBRE 

A SEXUALIDADE, SIGNIFICAÇÕES E SENTIDOS 

Quando falamos de sexualidade, falamos também de práticas 

amorosas. Seu sentido e suas significações mostraram-se 

amplas com as teorizações freudianas da psicanálise. Em 1905 

Freud já apresentava aquele que viria a ser um dos clássicos de 

seu trabalho: Três ensaios sobre uma teoria sexual (Vol.7). Ao 

apresentar a sociedade científica seu estudo, uma série de pré-

conceitos de natureza moral e ética se impuseram. Seu método, 

questionado, tinha seu caráter duvidoso: como pode a cura, se dar 

pela palavra? Não obstante, Freud seguiu, rompendo temas 

silenciados pela comunidade científica, dando voz as importantes 

questões da subjetividade humana. Desta feita, a sexualidade 
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estaria então sendo analisada, para além do seu caráter 

biológico, seus desvios, suas aberrações e também as 

perversões sexuais. 

Com a sabedoria de um grande estudioso da filosofia, Freud 

se propôs a revisitar suas teorizações, transformando-a ao longo 

dos anos, numa primeira, segunda, terceira revisão. A 

observação de seus pacientes possibilitava esse recomeço, e 

Freud dizia que qualquer mal-entendido gerado em suas últimas 

edições sobre os Três ensaios da sexualidade (1905 - 1920), ainda 

não dariam conta de compreender a “manifestação de vários 

problemas importantes da vida sexual.” (p.15). Expressando, 

deste modo, as limitações que as condições de sua observação e 

análise impunham. 

Compreendendo assim, seguiremos com a frase foucaultiana 

(1961): “Sejamos justos com Freud”. Ao lê-lo devemos considerar 

que não há verdade que seja absoluta, mas há, dentro de cada 

discurso, uma pluralidade de sentidos que pode se efetivar, 

revelando que a construção social, subjetiva do sujeito, suas 

condições sócio-políticas, religiosas e familiares são também 

parte contínua do seu desenvolvimento, e consequentemente do 

seu modo de existir no mundo. Sobre isso Freud disse: “Toda 
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psicologia individual é, ao mesmo tempo, também psicologia 

social” (FREUD, 1921, p. 91). 

Partindo desse entendimento, consideraremos que qualquer 

análise introdutória sobre a sexualidade e seu caráter 

homossexual, nos estudos freudianos, estariam diretamente 

ligados aos discursos e dispositivos sociais de sua época. Este 

cuidado é sobretudo atual, para uma análise sensível sobre o 

tema da sexualidade e homossexualidade, que ainda nos dias de 

hoje é estudado com severas limitações. Sobretudo, o estudo da 

sexualidade na metapsicologia Freudiana, já o era.  

Foi Freud quem primeiro falou de uma sexualidade infantil 

e desenvolveu uma teoria sobre suas manifestações e 

organização sexual na primeira infância. Ao falar sobre 

sexualidade infantil e ao apresentar que a psicanálise se dedicava 

a uma compreensão para além da biológica, Freud trouxe ao 

mundo uma possibilidade de pensar sexualidade de outros 

modos. Dizia ele que sua meta era verificar o quanto se pode 

conhecer sobre a biologia da vida sexual humana com os meios 

da pesquisa psicológica, e que podendo ele indicar pontos de 

contato e concordâncias não precisou desviar-se de seu curso 

quando o método psicanalítico, em vários pontos importantes, 
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revelou opiniões e resultados que se afastavam 

consideravelmente daqueles baseados apenas na biologia. 

(FREUD, 1905, p.16) 

Avançando nessa teorização, Freud desenvolveu também 

relevante estudo sobre as perversões sexuais, e narrou a 

existência de desvios do objeto sexual. Lembremos que na época 

em que Freud nos falava, as categorias sexuais eram registradas 

por nosologia e enquadravam-se dentro dos sintomas comuns, 

típicos de determinados comportamentos, ditos normais ou não. 

O uso do termo perversão vem sendo na psicanálise bastante 

estudado e ressignificado, mas aqui veremos a etimologia da 

palavra. “per” + “vertere” (significa por às avessas, desviar), 

designando o ato de o sujeito perturbar a ordem ou o estado 

natural das coisas (ZIMERMAN, 1999, p. 255). Ou seja, toda 

inversão da ordem natural pode ser, no seu sentido etimológico, 

chamada de perversão. 

Quando Freud escrevia sobre os desvios do objeto sexual, 

já sinalizava a existência de práticas amorosas entre pessoas do 

mesmo sexo e afirmava que “existem homens para os quais o 

objeto sexual não é a mulher, mas o homem”, (p.21) denominou 

esta categoria comportamental de “invertido” (Konträrsexuale)- 
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revelou opiniões e resultados que se afastavam 
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(Invertierte) e dizia: “As pessoas em questão se comportam de 

maneira diversa em diferentes aspectos” (p.22)  na sua análise 

Freud já percebia que variados eram os comportamentos das 

pessoas homossexuais, falava sobre a maneira que 

direcionavam seus afetos e sobre a peculiaridade de seus 

instintos sexuais. Não havia padrão, não era possível normatizar 

as condutas, elas eram múltiplas e variadas e se impunham para 

além dos instintos biológicos, para além das tentativas por inibi-

los. A subjetividade humana também estava ali.  

Freud chamou de inversão o comportamento 

homossexual, não há como negar isso. Decerto sua teorização 

contribuiu para a classificação da homossexualidade como 

doença, visto que o termo tem seu caráter patológico. Porém é 

inegável que seus escritos sobre a preferência sexual entre 

pessoas do mesmo sexo, permitia revisitação, sobretudo por 

Freud aludir que este comportamento já existia como algo 

frequente nas antigas civilizações. E cita:  

É preciso levar em conta que a inversão era um fenômeno 
frequente, quase uma instituição dotada de funções 
importantes, em povos antigos que estavam no apogeu 
de sua cultura (...) bastante disseminada em muitos 
povos selvagens e primitivos, mesmo entre os povos 
civilizados da Europa, o clima e a raça tiveram a mais 
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forte influência na difusão e na atitude ante a inversão 
(p.26). 

 
Aqui, Freud abre portas, e sugere que analisemos a 

historicidade dos fatos. A homossexualidade se revela como uma 

das práticas sexuais mais antigas que conhecemos e parece 

necessário refletir sobre seu papel social, visto que ao longo dos 

tempos, a sexualidade atua de diversas formas.  Assim pode 

Zimerman (1999) complementar:  

A importância e a significação, assim como a aceitação ou 
o repúdio da prática de uma determinada modalidade 
sexual, varia muito de uma cultura para outra, e mesmo 
dentro de uma mesma cultura, também varia com o seu 
momento sociopolítico e econômico (p.263). 
 

É também sobre isso que fala Foucault (1988) ao 

desenvolver com semelhante maestria, considerações sobre o 

papel decisivo que a sociedade possui na formulação do 

dispositivo homossexual. Ao propor que a homossexualidade 

resulta da criação de um discurso de poder sobre o saber, de onde 

advém crenças, normas, regras, como verdade absolutas, 

Foucault propõe que façamos uma Genealogia, e sobre isso 

parafraseamos (VEIGA-NETO, 2009, p.89) quando diz que a 

genealogia se configura como uma forma singular de escutar 

uma história, uma vez que ela pode ser entendida não como um 

conjunto de procedimentos de ordem técnica, onde descrições, 
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análises e problematizações são feitas, mas como uma techné de 

fundo, uma techné que informa. 

 Portanto, aqui podemos considerar que o “modo de ver as 

coisas” em determinadas práticas, sejam elas sexuais ou não, 

possibilitam uma investigação das histórias. Freud apontava isso, 

e Foucault desenvolveu muito bem essa genealogia. Quando nos 

implicamos na busca desse conhecimento (histórico), efetivamos 

desse modo, um processo de subjetivação, onde sujeito e objeto 

se constituem no próprio processo de construção do saber. 

Podendo então dizer: ao nos implicarmos no entendimento da 

história da homossexualidade, sujeito e objeto se fundem, 

ampliando formas de saber, uma vez mais próximos, mas fácil a 

visão. 

 Freud nomeou a homossexualidade como inversão, 

Foucault a nomeou de dispositivo/categoria. Os termos são de 

fato utilizados para dar sentido às palavras e para Foucault 

chamar a homossexualidade de categoria, pressupõe que a 

homossexualidade atua como um dispositivo social, que ocupa 

um papel, possui um objetivo fundamental e neste caso seria o de 

atender/corresponder aos interesses das classes dominantes.  
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Em nome delas (classes dominantes), categorias eram 

criadas para construir e reproduzir, verdades absolutas. A 

homossexualidade atuava então como um dispositivo sexual, 

historicamente construído e apresentado na sociedade, pela 

lógica velada do poder dominante. Poder este, que “fabricava” no 

mundo normal, conceitos, regras, padrões de comportamentos, 

normas e leis como verdades inquestionáveis. Determinando o 

modo como as pessoas deviam se comportar, se vestir, se amar. 

 Com a força dos discursos normativos sendo amplamente 

reproduzidos por instituições dominantes como a família, a igreja 

e a medicina, o comportamento civil passou a ser “dosado” em 

nome da boa convivência em sociedade. O rigor com que era 

tratado a temática da sexualidade, patologizava ainda mais os 

comportamentos masculinos e as expressões singulares dos 

homens gays eram submetidas à análise médica. 

O conservadorismo que estabelecia uma moral sexual 

heteronormativa, fortalecia a criação de enquadres, na tentativa 

de normatizar o que não se pode por norma; o desejo. 

Assim sendo, múltiplas eram as tentativas de instituições 

como a igreja e a família de “curar” homens que possuíam 

preferência sexual por homens.  
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 A repressão marcava duras respostas comportamentais 

para homens gays, e enrijecia as mais espontâneas e livres 

expressões de amor erótico entre pessoas do mesmo sexo, 

levando para os armários suas preferências sexuais e amorosas. 

Freud apresenta algumas análises clínicas sobre isso, sobre o 

caráter repressor da sexualidade, ler publicação de 1910 

(Leonardo da Vinci e uma lembrança de Infância) e 1914 (sobre o 

narcisimo: uma introdução) e Foucault (2014) segue 

acrescentando que a frequência de discursos que colocavam a 

sexualidade entre pessoas do sexo oposto (heterossexuais) 

como algo bom, correto e aceito, endossava a lógica de que a 

prática sexual entre pessoas do mesmo sexo (homossexuais) era 

ruim, fazendo com que uma preferência sexual fosse “aceita” pela 

sociedade ao passo que outra era negada.  

Essa forma de apresentar as relações heteronormativas 

como boas e socialmente aceitas, influência ainda hoje a 

percepção de muitas pessoas sobre o que é a homossexualidade, 

por isso ainda é atribuído as pessoas gays o mesmo estigma de 

outrora: posições marginalizadas, estereotipadas, 

preconceituosas, violência, escárnio diante de suas escolhas 

objetais. A reprodução maciça desses comportamentos 

heteronormativos como positivo, fez o mote da 
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homossexualidade se propagar, “lugar de gay é no armário”. 

Estimulando a criação de “guetos” ou espaços de “cultura gay”, 

fortalecendo a existência desta prática amorosa de forma muda, 

contida, afastada dos centros populares, silente.  

Sobre essas considerações Foucault (2014) diz na história da 

sexualidade o quanto as práticas sexuais entre homens 

passaram a adotar um caráter mudo, silencioso após a 

predominância do discurso religioso e médico que faziam a regra. 

Explica que através do cristianismo grandes contrastes entre as 

culturas orientais e ocidentais tornaram-se evidentes, chocando 

percepções sobre a prática da sodomia. Foucault (2014) discute 

ainda que ao ser implantada uma moral sexual que realçava o 

casamento e a vida em família pela via cristã, o sexo-por-prazer 

antes praticado com o objetivo fundamental de produzir 

experiências, de intensidade, qualidade, duração no corpo e na 

alma transforma-se em sexo para procriação. (FOUCAULT, p.64, 

2014a)  

O sexo passou a atuar como um dispositivo de repressão ao 

prazer nele contido. Como seu objetivo era predominantemente o 

da procriação, da geração de filhos e consequente formação 

familiar, o sexo por prazer e o desejo estavam também 
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reprimidos. Com a força do discurso religioso que colocava o sexo 

como essencial apenas para a procriação, toda e qualquer prática 

sexual que não viesse a atender esta ordem estaria passível de 

punição. Punição física, violência, prisão.  

Todavia, apesar de toda a censura, as práticas sexuais entre 

pessoas do mesmo sexo continuavam acontecendo, uma vez que 

o desejo e a pulsão sexual já estavam lá lutando contra o controle 

do “poder’. Este controle esteve cercando as relações amorosas 

entre homens por muitos anos e o “estatuto do sujeito 

homossexual” só pôde ser concebido como não patológico no 

Brasil no ano de 1985, o que conferiu enorme avanço e também 

direitos para a população gay que tendo sua orientação sexual 

estigmatizada, utilizou-se da luta em busca de direitos para 

efetivar o seu lugar. Mota (2011) afirma que o indivíduo gay é 

levado a tomar posições para se impor e se sobressair, buscando 

através de um olhar mais positivo de si, lutar contra o estigma que 

lhe é impingido.  

Uma vez vítimas desses padrões da heteronormatividade, os 

homens gays que resistem, acabam encontrando formas 

diversas de se fazerem representar e de se fazerem respeitar, a 

exemplo citamos as organizações sociais, os espaços de 
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discussões políticas que tem representatividade gay, ou mesmo 

o aumento considerável de pacientes homossexuais em 

consultórios de psicanálise. Zimerman (1999, p. 263) diz que “de 

qualquer forma, é incontestável que a homossexualidade se 

constitui em um problema de extrema importância individual e 

social; logo, em um importante desafio para a psicanálise e para 

os psicanalistas”. Portanto devemos estar disponíveis e cada vez 

mais preparadas para acolher as várias formas de expressão da 

sexualidade humana, não somente pelo nosso ofício profissional 

possibilitar a escuta analítica, mas também por necessitarmos de 

maiores aprofundamentos teóricos sobre o tema, lançando mão 

de múltiplos conhecimentos e olhares relativos as evoluções 

psicossexuais vivenciadas pela modernidade. 

Em nossa dissertação de mestrado, propusermos uma 

escuta da experiência de vida do sujeito que envelhece sendo gay, 

entendendo essa escuta, que na ocasião não se permitia a análise 

psicanalítica um entendimento, uma aprendizagem, um não 

saber por saber sobre o que é ser velho e gay. Foi importante o 

exercício de despir-se, de ressignificar conceitos, de abrir portas, 

somente enfrentando o desafio de olhar além das categorias 

normativas existentes, buscando compreender o outro que 
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falava de si, foi possível iniciar e romper barreiras tão 

universalizadas sobre a questão gay. 

No relato de nossos entrevistados, a questão ora se colocava 

como estigmatizante e cheia de sofrimento (mesmo após terem 

sido atravessados) ora se coloca como “natural”, como uma 

experiência positiva e também feliz. Nos colocando no engodo, 

talvez semelhante ao de Freud em sua época: o de que para os 

“invertidos”, ou melhor; para os gays, não há nenhum desconforto 

em assumir essa prática amorosa. 

Portanto, acompanhem conosco essas respostas, que 

narram a experiência desses homens, lembrando que aqui, elas 

não puderam ser analiticamente interpretadas, visto que se 

tratava de um outro espaço potencial. Apresentaremos 

brevemente nossos entrevistados para situar um pouco suas 

histórias. 

• A chave de Aristóteles: Aristóteles hoje está com 77 anos, é 

pernambucano e fala da sua cidade natal com muita propriedade, 

pois passou boa parte de sua adolescência e vida adulta lá. 

Residindo em bairros históricos e em casas que hoje 

representam a legítima cultura popular do lugar. Aristóteles traz 

em seu discurso detalhes dessa época, onde o Centro Histórico 
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do Recife e Olinda eram palco de muitas de suas experiências 

pessoais. Em Recife residiu com seus pais, depois em seu próprio 

apartamento, em seguida mudou para Salvador – BA onde reside 

atualmente. Como diz: “Salvador é menos atrasado que Recife em 

relação à questão da homossexualidade”. Graduado em Filosofia 

e Teologia, curso que estudou durante a época em que esteve no 

convento, se Pós-Graduou em Administração de Empresas, o 

ramo empresarial sempre foi o legado profissional de seu pai e 

familiares. Atualmente aposentado, Aristóteles reside com seu 

companheiro em um apartamento bem localizado na região 

nobre de Salvador. Homossexual assumido, diz que suas práticas 

amorosas iniciaram na juventude, mas afirma que “naquela época 

não se dizia: Eu sou gay”. Foi seminarista e, por isso, viveu muitos 

anos de sua vida em um convento; ao longo desse período 

desenvolveu estudos teológicos com os jesuítas, o que lhe 

aproximou bastante da religião católica e de seus cultos. Nessa 

época avalia que o convento atuava como um dispositivo de 

conhecimento e de estudo para si mesmo, diz ter ido para o 

convento para aprender e que sua entrada neste lugar não foi 

para fugir da sua homossexualidade. Afirma que durante o 

período em que lá esteve, respeitou as regras de celibatário, mas 

diz ter sido também lá que descobriu o seu desejo de “sair do 

armário”. Fez análise e desvelou que estava pronto para ser um 
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“tarado de marca maior” Foi no convento e na terapia que decidiu 

dar conta de sua livre expressão amorosa, sexual, profissional, 

artística. Desse modo saiu como um grande defensor da 

liberdade. Nota-se em seu discurso um senso de justiça muito 

grande; daí em diante fez o seu caminho como ativista social, 

caminho esse que o levou a viver seríssimas perseguições 

militares à época da Ditadura, o que culminou em sua prisão e 

exílio, tendo sido submetido à violência e torturas das mais 

graves e variadas. Sobre suas experiências amorosas diz que 

namorou bastante, esteve casado por três vezes e hoje conta 

mais de vinte anos de convivência com seu atual parceiro de vida. 

Acrescenta ainda um gosto por viagens e um estímulo para cuidar 

bem da saúde, faz análise pessoal e costuma visitar cidades e 

amigos. Com frequência retorna a Recife para rever alguns 

familiares e mesmo recentemente tendo ultrapassado 

significativas perdas afetivas que contribuíram para a presença 

de sintomas depressivos, tratou-se do quadro e se considera em 

recuperação. Esteve também tratando um câncer de próstata e 

descobriu ser soropositivo nos últimos anos. Aristóteles se 

mostra um intelectual, interessado pelos mais diversos assuntos 

e preparado para discutir e dialogar sobre política, arte, teatro, 

culinária, entre outros. Reflete uma vida densa, marcada por fatos 

históricos significativos não só no aspecto pessoal, mas também 
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social e cultural em nosso país. É, portanto, um homem resistente 

e forte, bem sociável e muito querido por seus familiares e 

amigos. Atualmente está empenhado em traduzir o livro do autor 

Ignacio Gárate Martinez, para a língua portuguesa. O livro se 

chama “Psychanalise, genealogies du desir à l’oeuvre”, publicado 

pela Ed. Éres France. Augusto, está com 62 anos e voltou a 

estudar.  

• A chave de Paulo: Paulo, 77 anos de idade, pernambucano. 

Graduado em Filosofia e Letras é Estilista por vocação. Possui 

cinquenta anos de prática profissional. Reside em uma casa 

intimista, de sua propriedade, onde também funciona seu ateliê. 

Homossexual assumido, diz não gostar muito da palavra gay, 

admite sua entrada para a velhice, mas não se reconhece um 

sujeito velho. Se sente produtivo e afirma ter o prazer de 

trabalhar apenas para quem gosta, pontuando isso como um 

ganho positivo da idade. O seu fazer diário se revela como sua 

melhor performance pessoal, diz vestir mulheres e desenhar 

homens. É intelectualmente ativo, gosta de ler, de provocar 

diálogos interessantes, de filosofar. Divide suas experiências 

cotidianas com membros de sua família (sobrinhas e irmãs) e 

pessoas a quem chama de simples, por descobrir no convívio com 

elas, que são as melhores pessoas para se conviver. Não se 
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social e cultural em nosso país. É, portanto, um homem resistente 

e forte, bem sociável e muito querido por seus familiares e 

amigos. Atualmente está empenhado em traduzir o livro do autor 

Ignacio Gárate Martinez, para a língua portuguesa. O livro se 

chama “Psychanalise, genealogies du desir à l’oeuvre”, publicado 

pela Ed. Éres France. Augusto, está com 62 anos e voltou a 

estudar.  

• A chave de Paulo: Paulo, 77 anos de idade, pernambucano. 

Graduado em Filosofia e Letras é Estilista por vocação. Possui 

cinquenta anos de prática profissional. Reside em uma casa 

intimista, de sua propriedade, onde também funciona seu ateliê. 

Homossexual assumido, diz não gostar muito da palavra gay, 

admite sua entrada para a velhice, mas não se reconhece um 

sujeito velho. Se sente produtivo e afirma ter o prazer de 

trabalhar apenas para quem gosta, pontuando isso como um 

ganho positivo da idade. O seu fazer diário se revela como sua 

melhor performance pessoal, diz vestir mulheres e desenhar 

homens. É intelectualmente ativo, gosta de ler, de provocar 

diálogos interessantes, de filosofar. Divide suas experiências 

cotidianas com membros de sua família (sobrinhas e irmãs) e 

pessoas a quem chama de simples, por descobrir no convívio com 

elas, que são as melhores pessoas para se conviver. Não se 

Psicanálise
 

 
 

304 

considera um ativista político da causa gay, mas identifica sua 

postura como ativamente política, atualmente está solteiro e não 

apresenta queixas de ausências amorosas ou sexuais. Reflete 

em sua experiência, grandes e significativas afeições amorosas, 

retratando esta fase da sua vida como uma fase maravilhosa, não 

parecendo saudosista. Apresenta um bom quadro de saúde física 

tendo apenas algumas restrições de locomoção rápida, uma vez 

que o sobrepeso atual lhe confere essa limitação. Não apresenta 

queixas de depressão, tristeza e ou solidão. Se considera um 

homem realizado e feliz, faz o que gosta e para quem gosta, bebe 

sua bebida preferida sem preocupar-se com nada, come sua 

comida favorita, sai para ir em docerias de seu agrado, gerencia 

seus imóveis e renda de maneira muito satisfatória e pinta, 

usando um codinome. É um artista e um colecionador de obras, 

muitas delas expostas em sua casa. Sobre sua casa, lugar onde 

também funciona seu ateliê, vemos a sua identidade 

presentificada, representada, desde as árvores que compõem o 

cenário de uma antiga rua em um bairro nobre da zona norte de 

Recife, que brigam para continuar existindo no meio dos 

concretos, das clínicas, consultórios e apartamentos que foram 

sendo inaugurados por perto. Tem uma paixão por imagens de 

Santos católicos e os preserva em lugar cativo em sua porta de 

entrada, assim como, em aparente contradição, apresenta um 
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enorme quadro, pintado por ele mesmo de homens nus. Paulo 

parece ser exatamente o que mostra: complexo, intrigante, 

místico, 

Agora que conhecemos um pouco sobre eles, verifiquemos 

suas respostas para as mesmas perguntas: 

1. O que você me diz sobre a sua experiência de ser um homem 

com 77 anos de idade e gay? 

Não se dizia “Eu sou gay”, porque não existia uma vida seccionada, 
era uma vida escondida. Só pouquíssimos, nem os amigos 
sabiam. Só sabiam os amigos que eram homossexuais. Assim 
mesmo, muitos como eu tinham uma vida individual e não queria 
estar em muita relação com gente que fosse homossexual, mas 
eu era homossexual. (Aristóteles) 

Ser gay pra mim, nunca foi um problema. Eu sempre encarei isso 
de frente, nunca me trouxe nenhum atropelo, nenhuma 
discordância, nenhum preconceito mesmo porque eu fui 
privilegiado a partir da minha família. As pessoas percebiam e me 
respeitavam. (Paulo) 

2. Como sua preferência amorosa foi apresentada no meio 

social? 

Eu tinha uma vida inserida numa sociedade, a pernambucana, 
tinha uma vida política, com princípios religiosos, familiar e 
profissional a se “prezar”. Nunca quis me “curar”. Não tinha que 
me afastar da minha vida homo. Nunca fiz objeções a mim mesmo 
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moral e eticamente. Nunca deixei de abrir minha casa para 
grandes festas. (Aristóteles) 

Como eu lhe disse: eu me fazia respeitar, como as pessoas me 
faziam. Eu nunca fui vulgar. Não porque eu era gay e não queria 
ser vulgar, é porque eu detesto vulgaridade em todos os aspectos 
da situação, entendeu? (Paulo) 

3. Você concorda que existe uma posição marginalizada da 

homossexualidade? 

Sim, Eu era mal recebido por pessoas que tinham sido muito 
amigas minhas, inclusive da militância estudantil. E que cuspia no 
chão quando eu passava e outras coisas desse tipo. Era mal 
recebido por outras pessoas de Garanhuns, São Bento do Una, 
onde começaram a perceber que eu era homossexual. 
(Aristóteles) 

Sim, mas não é o gay. Todo mundo tem que ter uma profissão, 
saber o que quer da vida. E essa coisa de gostar de homem ou de 
mulher é problema meu, e sinceramente. . . não levo nenhuma 
mágoa por ter sido gay. É essa classificação que eu não aprovo e 
se você me colocar em uma cama com 10 homens lindíssimos e eu 
não estiver a fim, simplesmente dormirei e acordarei e nada 
acontecerá, porque simplesmente não estou a fim. - E se houver 
interesse? O quê que acontece? Se houver interesse, eu já não me 
deito com os 10. Eu vou escolher o que eu mais quis e vou pro meu 
cantinho, estás entendendo? (Paulo) 

4. Como você encara o processo de envelhecimento? 

Aristóteles não respondeu essa questão. 
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Eu não estou dizendo que eu não sou velho, eu sou velho sim! 
Agora, eu não me sinto prejudicado porque minha idade chegou. 
Talvez porque ainda trabalhe, talvez porque eu ainda funcione. As 
pessoas dizem que eu sou estilista, mas não sou. Eu sou 
figurinista porque eu faço figurinos, entendeu? Eu faço roupa 
bonita, roupa de luxo, roupa especial. E, apesar de ser formado 
em Letras, Filosofia e ser um Artista Plástico, eu não as exerço, 
mas eu as uso pra mim, pra minha vida. (Paulo) 

5. Como você se relaciona com seus familiares?  

O meu pai queria que eu casasse. Eu digo: “não, eu quero sair pra 
viver fora”. Ele disse: “não, filho meu só sai casado, de casa”. Eu 
digo: “eu vou ser a exceção”. Ela (mãe) via a coisa, me respeitava 
mais do que meu pai. Respeitava. Ela falava, tome cuidado com os 
filhos que você arruma e que você anda. Use camisinha! Na frente 
do meu pai. Na época eu tomava conta dos aidéticos, levava os 
aidéticos pra minha casa. Ela dizia isso: tenha muito cuidado, 
porque você anda com muita gente, vai pra cama com muita gente, 
tem filho demais.  (Aristóteles) 

Eu me relaciono muito bem com as pessoas e sou muito 
articulador com as coisas. Não sou uma pessoa fechada e nem 
crio distância. Eu opto pelas coisas mais simples, as palavras, as 
pessoas. Tudo mais simples me encanta! A minha única 
preocupação é pagar as minhas contas no fim do mês, depois 
disso. . . Meu prazer é trabalhar, é ligar pra um amigo, é ouvir uma 
música que eu gosto e viajar para lugares que eu gosto! Cozinhar 
também me dá prazer e eu pinto, e, aliás, eu pinto muito bem. Mas 
eu pinto pra mim e não profissionalmente. Eu vivo do jeito que eu 
gosto. É por isso que você não vê velhice em mim, estás 
entendendo? Porque eu não me preocupo em ostentar uma 
marca, em ter o melhor carro ou ter a aparência de rico”. (Paulo) 
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6. O que você me diz sobre o preconceito social em relação a 

homossexualidade?  

O preconceito era muito grande com os “frescos”, “bichas”, 
pederastas. Lembro-me de pessoas travestidas populares muito 
conhecidas na época que eram motivo de galhofa. Por parte dos 
estudantes nas saídas dos colégios e também dos adultos. Todas 
estas pessoas marginalizadas tinham nomes femininos e 
trejeitos exagerados. Gostava de responder ao preconceito com 
insultos aos transeuntes que por sua vez fazia uma grande 
algazarra. O ambiente era agressivo, dissimulado, as pessoas 
falavam em voz baixa com tom de desprezo ou orgulho. Embora 
não se usasse muito a palavra na época, mas não se admitia ter 
um filho homossexual. (Aristóteles) 

Nunca fui pra rua. Mas digo em qualquer canal, em qualquer 
bandeira. E é uma coisa que não me incomoda e nunca me 
incomodou, se me perguntam: você é gay? Sou. E qual é o 
problema? Você vai esconder seu nome? Não, porque não precisa, 
tá entendendo? Mas acho que as pessoas que tem necessidade de 
esconder um problema desse, é uma pessoa que não se auto 
define, é uma pessoa que não se reconhece, que não se respeita, 
entendeu? Eu me respeito muito. Também não acho que por ser 
gay tenho que namorar todas as pessoas, a pessoa é linda, 
maravilhosa, mas não é o que eu quero e eu faço essa diferença! 
(Paulo) 

7. E sobre seu corpo? Como você o percebe? 

Aristóteles não respondeu essa questão. 

Depois que tomei ciência, dos estudos, depois que envelheci. Foi 
que percebi, depois dos 40. Mas eu nem acredito que já passei dos 
sessenta anos, não que eu seja vaidoso e não sou tá entendendo? 
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Não pinto cabelo, plástica, porque eu acho que eu sou autêntico, 
que vim pra envelhecer e não pra ficar pra semente! E vivi todas 
as etapas. E em todas as etapas da vida fui jovem, fui bonito, 
desfilei, fui modelo. . . depois passei a ser outra coisa, outra coisa 
e vivi todos os pedaços do glamour que hoje pra mim, são 
indiferentes. Engordei, não estou mais na forma, mas estou 
satisfeito! Eu só sinto o peso do peso quando eu tenho que correr 
muito, mas não me atrapalha em nada, não me atrapalha em ter 
alguém. A pessoa que olhar pra mim hoje, ela vai olhar para 
outros atributos, não para minha cintura! A minha cintura foi na 
época de Benner e agora não é mais. (Paulo) 

8. E a sexualidade, como você a vivência na terceira idade? 

Depois dos 65 anos comecei a usar remédios o que me facilitou 
mais. É necessário também termos humildade e deixar de lado o 
machismo de nossa educação no que diz respeito ao nosso pênis. 
Passava períodos que não havia completa ereção para haver 
penetração no ato sexual. Tinha ereção, mas por pouco tempo. 
Havia uma queda da parte sanguínea. – E você sente estimulação? 
Sentia e sinto. O tempo todo ainda. Eu sinto prazer. Fico sem sexo 
não!  Tem o nariz, tem a boca, tem outras coisas, tem tudo. 
(Aristóteles) 

Existe a capacidade, mas é uma coisa muito tocante. Existe a 
libido, o desejo, mas tem que ser uma coisa interessante e não 
sinto falta. Essa não exigência e principalmente essas três 
palavras: liberdade, respeito e independência, entendeu? (Paulo) 

9. Como você poderia analisar seus anos vividos como gay 
assumido e atualmente velho? 
Eu faço questão de abrir minha vida, narrar fatos, que é a maneira 
de marcar minha presença no mundo! Enquanto houver 
possibilidades eu apareço!  Minha psicanalista disse: “você vive de 
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paixão.”. “E agora você está todo troncado, porque você não quer 
se apaixonar (Risos). Mas você vive de paixão, ideológica, paixão 
religiosa, amorosa e mergulha fundo.” Foi isso que eu fiz 
politicamente! E eu faço questão, é a maneira de eu marcar a 
minha presença no mundo! Talvez eu ainda marque escrevendo! 
Mas enquanto houver essa possibilidade. (Aristóteles) 

Não tenho mágoa nenhuma e tive uma vida muito boa, sabe. E se 
eu morresse hoje, morreria muito feliz e aborrecimentos todo 
mundo tem, agora ódio. . . eu não tenho de ninguém. Eu sou muito 
feliz com o que a vida foi pra mim, as minhas páginas, meu capítulo 
e não senti nada de ruim não! Eu vi e vivi pela ótica bonita da vida 
Sim. Sempre convivi em camadas altas, grandes posições, bem 
colocado. E vi que o mais simples é melhor! Por exemplo: a comida 
mais simples é melhor, estás entendendo? Comer na companhia, 
por exemplo, de uma pessoa mais simples e rasgando um pedaço 
de carne de bode é mais agradável do que em um restaurante 
francês. Depois que eu vi aonde era o meu lugar, o lugar que eu 
queria ficar, eu afastei todas as coisas maniqueístas. Tenho 
amigos jornalistas, colunistas, mas eu não quero mais participar 
disso. Não é algo que me encanta. Eu cansei de me arrumar, eu 
cansei de aplaudir o que não gostava e eu não quero mais isso. . . 
não mais! Eu me conhecia e via que o que eu realmente gostava 
não era aquilo ali. Aí, eu passei a usar tudo o que eu gostei e deu 
certo, e, não me senti desprestigiado. Você tem que ser bom, mas 
não tem que ser classificado por ninguém, por nada! Saber que é 
bom, já basta. (Paulo) 

 

UM ARMÁRIO ABERTO 

Essas respostas a essas perguntas são, em geral, parte dos 

diálogos que trocamos na realização de nossas entrevistas, 
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vemos que cada um deles, apesar de experimentarem as 

mesmas preferências sexuais e datarem idades próximas, suas 

condições e vivências como homens velhos e gays, diferem. E 

talvez, assustadoramente, tenhamos surpresa ao ler alguns 

relatos, que denotam com clareza e veemência a satisfação 

pessoal de ser que se é. Essas respostas que acima mostramos, 

podem gerar, em algumas pessoas, a sensação da surpresa, pois 

o que ouvimos sobre a velhice gay, o que lemos sobre ela em 

artigos, estudos científicos, produções acadêmicas, acabam 

revelando olhar preconceituoso, estigmatizado que paira sob a 

condição dos homens velhos e gays. 

Com essas histórias de vida, verificamos que a maneira que 

cada indivíduo utiliza para se reconhecer como sujeito de si, de 

sua sexualidade, de suas vontades e desejos é muito particular. 

Quando narram a própria experiência de envelhecimento gay, 

contam a  história que cada um faz de si mesmo, como cada um 

governa a si mesmo e a seu próprio universo, entendendo que 

esse governo de si mesmo resulta do cuidado de si que é a própria 

experiência. (FOUCAULT, 1997). 

Nestes relatos visualizamos o destrancar do armário, o abrir 

das portas, onde uma nova maneira de compreensão sobre a 
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velhice gay se revela. A homossexualidade sempre existiu, é uma 

prática velha. Está em todos os lugares e por toda parte, nas 

práticas diárias e na história de si mesmo que cada indivíduo pode 

contar. Eu tenho alguém muito próximo a mim que é gay, e tenho 

também muito contato com a velhice, provavelmente você 

também, por isso, por vinculação, por empatia, por história, 

falemos mais sobre o tema, para que tendo a devida abertura ao 

diálogo, ele possa ainda mais fortemente, legitimar seus afetos, 

que não cessam enquanto houver vida. 

Esperamos que você tenha conseguido ao término da leitura 

deste artigo, compreender que apesar das diferenças 

epistemológicas existentes entre esses dois grandes teóricos da 

sexualidade, o interesse pela saúde mental do sujeito sexual é 

predominante, e que através desses dois estudiosos (Freud e 

Foucault), novas perspectivas e revolucionárias teorizações 

sobre a questão da sexualidade humana foram implementadas. 

Que também tenha podido analisar que a historicidade que 

circunda a homossexualidade contribui até os dias de hoje para 

que a prática sexual entre homens seja vista como abjeta e que 

não é coerente mantermos esses discursos enviesados a 

heteronormatividade, pois o sujeito que fala de si e de sua 

experiência sexual gay é um sujeito de desejo que em sua 
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expressão sexual direciona sua libido a um objeto de amor 

semelhante a si mesmo e surpreendentemente revoga toda a 

lógica excludente que vimos se instaurar ao longo dos anos. 

Homens gays e velhos podem sim, sentirem-se felizes e bem 

diante de suas escolhas amorosas. 
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