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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa consiste em um estudo sobre a potencialidade 

melancólica. O sujeito desse estudo é a atriz Marilyn Monroe (1926-1962) que, 

baseado em sua biografia, suponho ser portadora de uma potencialidade 

melancólica por exibir uma série de traços melancólicos e por ter sofrido uma 

desqualificação narcísica nos momentos primordiais da constituição da seu 

psiquismo. O objetivo deste estudo é fazer uma leitura psicopatológica do caso, 

priorizando o conflito identificatório de Marilyn Monroe.  A psicanálise é o 

referencial teórico deste trabalho, que tem como principais autores Freud, 

Aulagnier e Violante.  

 

Palavras-chave: Psicanálise, Potencialidade melancólica, Identificação. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present research consists in a study about the melancholic potentiality. The 

subject of this study is the actress Marilyn Monroe (1926-1962) whom, based in 

her biography, I suppose to be a carrier of a melancholic potentiality because of 

the exhibition of a series of melancholic features and for have suffered a 

narcissistic disqualification in the primordial moments of the constitution of her 

psyche.  The objective of this study is to make a psychopathologic read of the 

case, prioritizing the identity conflict of Marilyn Monroe. The psychoanalysis is 

the theory used in this work, which has as principal authors Freud, Aulagnier 

and Violante.  

 

 

Key words: Psychoanalysis, Melancholic potentiality, Identification. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação consiste num estudo sobre a potencialidade 

melancólica. O sujeito do estudo é a atriz norte-americana Marilyn Monroe 

(1926-1962), que, baseado em sua biografia, suponho ser portadora de uma 

potencialidade melancólica. 

Esta pesquisa encontra seus fundamentos na psicanálise enquanto 

teoria sobre a constituição e o funcionamento do aparelho psíquico. O objetivo 

central é fazer uma leitura da psicopatologia presente no caso, priorizando o 

conflito identificatório de Marilyn Monroe. 

No entanto, no início deste trabalho, meu interesse inicial era sobre um 

outro tema: o da transmissão psíquica entre gerações.  Foi inclusive nessa 

época que fui apresentado à biografia de Marilyn Monroe.  

A indicação do livro aconteceu durante uma das orientações, feitas pela 

professora Dra. Maria Lucia Violante, justamente por relatar, com detalhes, não 

somente a história de Marilyn Monroe, como também dados valiosos sobre sua 

mãe - Gladys Pearl Monroe -, e sobre sua avó materna- Della Monroe; dados 

considerados imprescindíveis para um estudo que abordasse a 

transgeracionalidade. 

A idéia de ter como sujeito deste estudo uma atriz de Hollywood me 

soou imprópria num primeiro momento – acredito que por uma manifestação de 

certo preconceito meu para com as pessoas que tenham se destacado por 

seus atributos físicos ao invés dos intelectuais -, mas logo nas primeiras 
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páginas fui surpreendido por uma história muito bem escrita e que se revelou, 

além de interessante, muito propícia a um estudo psicanalítico.  

No entanto, com o aprofundamento das pesquisas enfocando esta idéia 

inicial, percebi a impossibilidade de continuar com a linha de pensamento que 

vinha seguindo. O entrave deu-se no momento de definir o que seria uma 

transmissão psíquica transgeracional, assim como na necessidade de delimitar 

o que era transmitido e de que forma isso se dava. 

Acabei concluindo que aquelas questões não estavam claras a ponto de 

viabilizar a formulação de uma pergunta passível de ser respondida pela 

psicanálise, o que me levou a procurar um novo objeto para meu estudo. 

O objeto de estudo havia sido abandonado, porém o interesse em 

estudar a história libidinal e identificatória de Norma Jeane Mortensen, que 

adotaria futuramente o nome artístico de Marilyn Monroe, continuou. 

Como já mencionado, suponho que Marilyn Monroe tenha sido portadora 

de uma potencialidade melancólica. 

Segundo Violante, a potencialidade melancólica é determinada por 

múltiplos fatores, no entanto sua instalação é favorecida pela perda prematura 

do amor materno, o que provoca a desqualificação do narcisismo infantil. 

O entendimento de que a potencialidade melancólica foi a escolha 

identificatória possível a Marilyn Monroe no fim de sua infância deu-se por ela 

possuir inúmeros traços melancólicos. Entre eles destaco a baixa auto-estima, 

os períodos de depressão, a constante necessidade de provisões narcísicas 
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vindas de um outro e a construção de um projeto identificatório de caráter 

fálico. 

Marilyn Monroe, que nasceu com o nome de Norma Jeane Mortensen, 

sofreu um déficit no recebimento de investimento libidinal desde o seu 

nascimento. Filha de Gladys Monroe, que sofreu uma depressão puerperal 

após o nascimento desta filha, Marilyn teve suas primeiras vivências 

registradas na forma de um desprazer. 

Marilyn fora rejeitada repetidas vezes pela mãe, Gladys, assim como por 

seus futuros cuidadores, não sendo investida libidinalmente. Acredito que 

essas experiências, que deveriam ter sido vividas com júbilo deram lugar ao 

anti-júbilo, promovendo uma desqualificação narcísica desde os primórdios de 

sua constituição psíquica. 

O narcisismo, entendido desde Freud como o amor a si, leva a criança a 

investir no próprio Eu, enquanto a rejeição materna desqualifica o sujeito 

impedindo o auto-investimento no Eu. Este fator, segundo Violante, favorece o 

surgimento da potencialidade melancólica, que acredito ter se instalado em 

definitivo, conforme postula Aulagnier, no término da infância de Norma Jeane. 

No entanto, mesmo após o término de sua infância, as experiências de 

abandono continuaram fazer parte da vida de Norma Jeane. Enquanto menina 

foi internada em um orfanato e viveu com diversas famílias diferentes, sempre 

sendo de alguma maneira rejeitada. 
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Casou-se muito cedo – para não ter que retornar ao orfanato – e sua 

vida adulta também fora marcada por abandonos e perdas, vindo a divorciar-se 

várias vezes e sofrendo inúmeros episódios melancólicos. 

Assim, entendo que Norma Jeane tenha desenvolvido, diante das 

desqualificações narcísicas sofridas, um Eu pobre e dependente de provisões 

narcísicas vindas de fora. Diante desse déficit narcísico, ela passou a viver 

através de uma demanda desesperada de amor e de identificação que viesse 

diminuir a angústia gerada pela ausência de referências identificatórias auto-

investidas de si. 

Os prejuízos sofridos na identificação primária, na identificação 

especular e o Eu fraturado desde seu início não puderam ser relativizados, e 

acredito que tenham levado Marilyn Monroe a uma morte prematura, aos 36 

anos de idade, provocada através de um suicídio gradual feito pela ingestão de 

medicamentos associados ao álcool. 

Este estudo fundamenta-se na psicanálise enquanto teoria. Os autores 

priorizados na parte metapsicológica do trabalho foram Sigmund Freud e Piera 

Aulagnier, contando com contribuições de intérpretes como Violante e 

Laplanche e Pontalis.  

No que diz respeito ao estudo psicopatológico, recorri também a Freud e 

a Aulagnier, no entanto ambos abordaram a melancolia de forma relativamente 

breve, me levando a recorrer à tese proposta por Maria Lucia Violante a 

respeito da potencialidade melancólica, onde encontrei sustentação para a 

leitura deste caso. 



15 
 

  

 

Assim, em primeiro lugar, no Capítulo I, será abordada a metapsicologia 

Freudiana, indispensável a qualquer leitura psicanalítica, priorizando os 

conceitos necessários à compreensão do caso clínico. 

No Capítulo II serão consideradas as contribuições de Piera Aulagnier à 

metapsicologia freudiana. Serão abordados os modos de funcionamento 

psíquico – originário, primário e secundário – assim como outros conceitos 

apresentados pela autora e que são imprescindíveis a este estudo. 

O Capítulo III foi destinado ao estudo da psicopatologia. Inicialmente 

será abordada a Melancolia segundo Freud, seguindo para a visão 

psicopatológica de Aulagnier e seu conceito de potencialidade para finalmente 

chegar à tese proposta por Violante a cerca da potencialidade melancólica. 

A descrição dos dados biográficos e históricos de Marilyn Monroe segue 

no Capítulo IV. 

No Capítulo V será feita uma interpretação psicanalítica baseada nos 

autores já citados a respeito do caso apresentado no Capítulo VI. 

Nas considerações finais serão interligados os pontos principais tratados 

nos capítulos anteriores, bem como o objetivo desta investigação, o método 

utilizado e os fundamentos metapsicológicos psicopatológicos que sustentam a 

leitura psicanalítica desta biografia de Marilyn Monroe. 
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CAPÍTULO I 

Metapsicologia freudiana: a constituição psíquica do sujeito 

 

 

1.1 A instauração do desejo 

 

Desde o início de seus estudos sobre o funcionamento mental, ainda no 

período conhecido como pré-psicanalítico, Freud destaca a necessidade da 

presença e do exercício de um papel específico de um outro, que em geral é a 

mãe, na instauração do psiquismo e da sexualidade na criança. Ele atribui ao 

momento inaugural do psiquismo do sujeito uma “vivência de satisfação”.  

Freud faz referência a esse conceito pela primeira vez em seu “Projeto 

para uma Psicologia Científica” (1895), quando postula que um aumento 

quantitativo de energia no sistema neuronal dá origem a um estado de urgência 

que procura uma descarga pela via motora. Essa manifestação motora é a 

primeira reação do bebê que, ao expressar suas emoções – por meio do grito, 

choro, etc. –, busca aliviar sua tensão interna. No entanto, Freud destaca que 

essa tentativa de acalmar as tensões internas pela via motora não é suficiente 

para produzir um estado de alívio permanente porque o estado de tensão é 

restabelecido pela constância do estímulo endógeno. Essa impossibilidade de 

alívio leva-o a postular que a abolição do estímulo só é possível mediante uma 

intervenção externa que venha a suspender, mesmo que temporariamente, as 

tensões internas do corpo. 
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 Essa ação específica só pode ser executada com ajuda alheia. 

Portanto, se o bebê consegue provocar no outro uma reação de prestar-lhe 

cuidados, esta ação que precedeu esse ato adquire uma função de 

comunicação, de manifestação de apelo diante de um desamparo que não 

pode ser resolvido pelo bebê sozinho. 

Contribuindo no esclarecimento desse conceito central na teoria 

freudiana, Violante entende que “de acordo com Freud, este é o momento 

inaugural da psique e gênese da sexualidade, uma vez que, junto com o leite o 

bebê deve ingerir libido materna” 1. Essa contribuição permite um 

esclarecimento ao que Freud se refere quando fala dos cuidados despendidos 

pelo outro e que aliviam a tensão interna do bebê. Freud afirma que essa ação 

“só pode ser promovida de determinadas maneiras” 2 e isso significa que a 

satisfação não se restringe às necessidades físicas e alimentares do bebê, mas 

sobretudo, ao suprimento de uma demanda libidinal, que tem por conseqüência 

a instauração do desejo. A qualidade dessa vivência é ressaltada pelo autor, 

que afirma que ela “tem as conseqüências mais decisivas para o 

desenvolvimento das funções individuais” 3.  

Freud define desejo e sua relação com o conceito de vivência de 

satisfação na citação que segue abaixo:  

Um componente essencial dessa vivência de satisfação é uma 

percepção específica (...) cuja imagem mnêmica fica associada, 

daí por diante, ao traço mnêmico4 da excitação produzida pela 

                                                           
1 VIOLANTE, M.L.V.V. Ensaios freudianos em torno da Psicossexualidade. São Paulo: Via Lettera, 2004. P. 36 
2 FREUD, S. (1950 [1895]). Projeto para uma psicologia científica. ESB, v. I. Rio de Janeiro: Imago, 1986.  P. 370 
3 Id., ibid., p. 422. 
4 Segundo Laplanche & Pontalis o traço mnêmico é uma “expressão utilizada por Freud ao longo de toda a sua obra 
para designar a forma como os acontecimentos se inscrevem na memória. Os traços mnésicos são, segundo Freud, 
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necessidade. Em decorrência do vínculo estabelecido, na 

próxima vez em que essa necessidade for despertada, surgirá 

de imediato uma moção psíquica que procurará reinvestir a 

imagem mnêmica da percepção e reevocar a própria percepção, 

isto é, restabelecer a situação da satisfação original. Uma moção 

dessa espécie é o que chamamos de desejo (...)5 

 

Portanto, de acordo com a concepção freudiana – que surge 

primeiramente no “Projeto para uma Psicologia Científica” (1895) e que é 

reiterada no capítulo VII de “A Interpretação de Sonhos” (1900) -, o desejo é 

uma moção psíquica que busca reinvestir uma marca mnêmica deixada pela 

vivência de satisfação e tem como propósito uma identidade de percepção de 

modo a reviver aquela sensação de prazer e de alívio das tensões internas. 

Freud acrescenta ainda que:   

Nada nos impede de presumir que tenha havido um estado 

primitivo do aparelho psíquico em que esse caminho era 

realmente percorrido, isto é, em que o desejo terminava em 

alucinação. Logo, o objetivo dessa primeira atividade psíquica 

era produzir uma “identidade perceptiva” – repetição da 

percepção vinculada à satisfação da necessidade.6 

 

De acordo com as proposições já expostas, é possível concluir que 

justamente por ser imprescindível para que haja desejo, a vivência de 

satisfação é considerada na teoria freudiana como a condição necessária para 

o momento inaugural do psiquismo do sujeito. 

                                                                                                                                                                          
depositados em diversos sistemas; subsistem de forma permanente mas só são reativados depois de investidos.” 
LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J-B. Vocabulário da Psicanálise. 10. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1988. P. 512 
5 FREUD, S. (1900) A interpretação dos sonhos. ESB, v. X. Rio de Janeiro: Imago, 1996.P. 594-5 
6 Id., ibid. P. 595 
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A proposta freudiana é de, uma vez descrito esse momento inaugural do 

psiquismo, explicitar a complexa relação que se forma a partir daquele ponto, 

estudando seus efeitos e conseqüências. A esse respeito Freud afirma:  

O trato da criança com a pessoa que a assiste é, para ela, uma 

fonte incessante de excitação e satisfação sexuais vindas das 

zonas erógenas, ainda mais que essa pessoa – usualmente a 

mãe – contempla a criança com os sentimentos derivados de 

sua própria vida sexual: ela acaricia, beija e embala, e é 

perfeitamente claro que a trata como o substituto de um objeto 

sexual plenamente legítimo. (...) a pulsão sexual, como bem 

sabemos, não é despertada apenas pela excitação da zona 

genital; aquilo a que chamamos ternura um dia exercerá seus 

efeitos, infalivelmente, também sobre as zonas genitais. (...) 

Quando ensina o seu filho a amar, (a mãe) está apenas 

cumprindo sua tarefa; afinal ele deve transformar-se num ser 

humano capaz, dotado de uma vigorosa necessidade sexual, e 

que possa realizar em sua vida tudo aquilo a que os seres 

humanos são impelidos pela pulsão. 7 

 

Freud defende e ressalta a importância da vivência de satisfação e dos 

primeiros cuidados, não os reduzindo às necessidades biológicas do bebê. A 

função materna de inaugurar o psiquismo do filho é acompanhada da 

necessidade de uma continuidade de cuidados e investimentos libidinais. Ela 

tem uma função primordial de erogenização do corpo do bebê, despertando 

sua pulsão sexual. 

É, no entanto, pertinente pensar nas possibilidades psíquicas da mãe, 

(ou de quem quer que exerça esse papel) ao ter de executar essa função tão 

vital. Devem ser considerados pontos cruciais de sua história pessoal como: a 

                                                           
7 FREUD, S. (1900) Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB, v. VII. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 57-8 
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maneira como ela própria foi investida libidinalmente, como resolveu o seu 

complexo de Édipo e o complexo de castração, e o quão efetivo foi o recalque 

de sua sexualidade infantil. Esses aspectos serão melhor esclarecidos no 

capítulo seguinte. 

 

1.2 A Psicossexualidade e a pulsão 

 

Quando Freud faz menção à pulsão sexual, erogenização do corpo do 

bebê e introduz a noção de sexualidade infantil, ele o faz justamente por 

compreender a sexualidade humana como não se restringindo à genitalidade e 

nem à finalidade procriativa. A esse respeito Freud (1910) afirma:  

(...) nós reconhecemos como pertencentes à ‘vida sexual’ todas 

as atividades dos sentimentos ternos que têm os impulsos 

sexuais primitivos como fonte, mesmo quando esses impulsos 

se tornaram inibidos com relação ao seu fim sexual original, ou 

tiveram de trocar esse fim por outro que não é mais sexual. Por 

essa razão preferimos falar em psicossexualidade. 8 

 

Violante (2004) concorda com Freud quando afirma que “Se a 

sexualidade tem um fator psíquico, além do somático, e daí a 

psicossexualidade, dialeticamente, a sexualidade [...] faz parte integrante da 

constituição psíquica do sujeito” 9. 

                                                           
8 FREUD, S. (1910) Psicanálise silvestre. ESB, v. XI. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 234 
9 VIOLANTE, M. L.V.V. Ensaios freudianos em torno da Psicossexualidade. São Paulo: Via Lettera, 2004. P. 57-58. 
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Em 1921, no texto “Psicologia de grupo e a análise do ego” 10, Freud 

esclarece alguns pontos relativos ao desenvolvimento libidinal. Ele reitera que 

na vida mental a palavra sexualidade tem o mesmo sentido de lieben, amar e, 

portanto, o sensual e o afetivo estão no mesmo núcleo da libido ou pulsão 

sexual. A pulsão é despertada na criança por meio dos cuidados que a mãe lhe 

dispensa e não somente pela simples ingestão do leite. A afeição dos pais pela 

criança, por exemplo, faz parte de uma corrente afetiva de natureza erótica e 

expressa as mesmas pulsões – libido ou pulsão sexual mais a pulsão de auto-

conservação – que constituem a pulsão de vida ou Eros.  

No texto “Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade” 11, numa nota de 

rodapé datada de 1924, Freud remete o leitor aos seus estudos sobre “O 

Problema Econômico do Masoquismo” (1924), no qual postula que além da 

pulsão de vida opera outra classe de pulsão: a pulsão de morte. Segundo o 

autor, 

Nos organismos multicelulares, a libido enfrenta a pulsão de 

morte ou destruição neles dominante e procura desintegrar o 

organismo celular e conduzir cada organismo unicelular 

separado [que o compõe] para um estado de estabilidade 

inorgânica (...). a libido tem a missão de tornar inócuo a pulsão 

destruidora e a realiza desviando essa pulsão, em grande parte, 

para fora (...) no sentido de objetos do mundo externo. A pulsão 

é então chamada de pulsão destrutiva, pulsão de domínio ou 

vontade de poder.12 

 

                                                           
10 FREUD, S. (1921) Psicologia de Grupo e análise do ego. ESB, v. XVIII. Rio de Janeiro: Imago, 1986. 
11 FREUD, S. (1905) Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB, v. VII. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 186. 
12 FREUD, S. (1924) O problema econômico do masoquismo. ESB, v. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1996. P 181. 
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Portanto a pulsão de vida e a pulsão de morte são duas classes de 

pulsões que operam no sujeito psíquico, sendo que a função da primeira é 

“amenizar” a pulsão de morte revertendo parte desta para fora do aparelho 

psíquico. 

 

1.3 Organizações pré-genitais: fase oral e fase anal 

 

No que se refere aos diferentes modos de organização da libido, Freud 

trata das organizações pré-genitais – a oral ou canibalesca e a sádico-anal; da 

organização genital infantil – de primazia do falo – e da organização genital 

adulta, que se inicia a partir do término da fase de latência. 

As organizações pré-genitais da libido ocorrem no período da vida 

sexual em que as “as zonas genitais ainda não assumiram seu papel 

preponderante” 13. Nessas organizações as pulsões são parciais e seu objetivo 

é a satisfação mediante a estimulação apropriada da zona erógena. Freud 

define “zona erógena” como “uma parte da pele ou mucosa em que certos tipos 

de estimulação provocam uma sensação prazerosa de determinada 

qualidade”14. 

 As organizações pré-genitais incluem a organização oral – 

caracterizada por Freud (1915) pela busca de prazer por meio da estimulação 

da boca, lábios e língua – e a organização sádico-anal – onde a busca de 

                                                           
13 FREUD, S. (1905) Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB, v. VII. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 186. 
14  Id., ibid. P. 187. 
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prazer é através da região anal, havendo a presença de opostos: atividade e 

passividade. 

A amamentação, por causar a sensação de alívio descrita anteriormente, 

causa uma associação entre prazer e oralidade. Esse movimento erogeniza a 

boca e funda o sistema pulsional, iniciando pela formação da pulsão oral. A 

esse respeito Freud postula que: 

O primeiro órgão a surgir como zona erógena e a fazer 

exigências libidinais à mente é, da época do nascimento em 

diante, a boca.  Inicialmente, toda a atividade psíquica se 

concentra em fornecer satisfação às necessidades dessa 

zona.15 

 

Nessa organização a atividade sexual está ligada à nutrição, e a 

satisfação proporcionada por meio da zona labial ao chupar o seio, o dedo ou a 

chupeta implica na tentativa de repetir um prazer já experimentado, isto é, um 

auto-erotismo. 

De acordo com a interpretação de Violante, “Freud identifica que a 

sexualidade começa a se manifestar no bebê durante e após a amamentação – 

seja quando ele deixa de sugar o seio e passa a chupá-lo, seja quando ele 

chupa o dedo (atividade auto-erótica) ou, a meu ver, também a chupeta. 

Indubitavelmente, essa é uma manifestação sexual infantil, ainda que não 

genital, mas auto-erótica.” 16 

                                                           
15 FREUD, S. (1940[1938]). Esboço de Psicanálise ESB, v. XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 166 
16 VIOLANTE, M.L.V.V. Ensaios freudianos em torno da Psicossexualidade. São Paulo: Via Lettera, 2004. P. 65. 
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 Isto significa que a atividade auto-erótica estabelece-se como um 

segundo tempo da sexualidade do bebê, o qual somente é possível graças à 

ativação da zona oral pelo investimento libidinal da mãe.  

Sobre o auto-erotismo, Freud postula, em Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade (1905), que nesta fase inicial da constituição do sujeito psíquico, 

“(...) a pulsão sexual não está dirigida para outra pessoa; satisfaz-se no próprio 

corpo, é auto-erótica (...)” 17. 

Aqui abro um parêntese para esclarecer que o auto-erotismo é o modo 

pelo qual a pulsão sexual busca satisfação, voltando-se ao próprio corpo, por 

meio de uma atividade que corresponde à excitação de uma zona erógena. 

Segundo Freud, essas experiências prazerosas, dirigidas ao próprio 

corpo - e não a outra pessoa -, são justamente aquelas provenientes do 

contato com a pessoa que cuida da criança – em geral a mãe – e remetem aos 

prazeres orais e anais. Freud ainda esclarece, em 1914, ao reiterar a afirmação 

feita em 1905, que “certas partes do corpo – as ‘zonas erógenas’ – podem 

atuar como substitutos dos órgãos genitais e se comportarem analogicamente 

a eles.” 18. 

Fecho o parêntese e retorno às etapas pré-genitais, abordando agora a 

etapa posterior à fase oral, a fase denominada sádico-anal, na qual a zona 

erógena predominante é a anal.  

                                                           
17  VIOLANTE, M.L.V.V. Ensaios freudianos em torno da Psicossexualidade. São Paulo: Via Lettera, 2004. P. 170 
18 FREUD, S. (1914) Sobre o narcisismo: uma introdução. ESB, v. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 91. 
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Na leitura de Laplanche e Pontalis, a fase anal-sádica “é a primeira fase 

em que se constitui uma polaridade atividade-passividade” 19. Essa oposição 

entre ativo-passivo é primordial em relação às oposições posteriores nas quais 

ela vem se integrar: fálico-castrado e masculino-feminino. Os intérpretes 

ressaltam ainda que essa ambivalência permite uma compreensão a respeito 

da oposição amor-ódio em que um único objeto é visado. 

Como a constituição psíquica é indissociável do desenvolvimento 

libidinal, faz-se necessário, antes de abordar a organização genital infantil ou 

fase fálica, abordar o surgimento do ego e o narcisismo do sujeito. 

Como foi visto anteriormente, a vivência de satisfação inaugura o 

psiquismo do bebê, mas isso não significa que exista um ego presente desde 

esse momento. Em 1914, no texto “Sobre o Narcisismo: uma introdução”, 

Freud postula que o ego não existe desde o nascimento do indivíduo, ele 

precisa ser desenvolvido. Sobre isso ele postula: 

(...) uma unidade comparável ao ego não pode existir no 

indivíduo desde o começo; o ego tem que ser desenvolvido (...) 

sendo, portanto, necessário que algo seja adicionado ao auto-

erotismo – uma nova ação psíquica – a fim de provocar o 

narcisismo. 20 

 

Para esclarecer algumas noções referentes ao momento do surgimento 

do ego, recorro à teoria lacaniana do estádio do espelho. Nessa teoria - que é 

mantida pela psicanalista freudiana Piera Aulagnier -, Lacan21 propõe, em seu 

                                                           
19 LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J-B. Vocabulário da Psicanálise. 10. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1988. P. 186  
20 FREUD, S. (1914) Sobre o narcisismo: uma introdução. ESB, v. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 91. 
21 Neste trabalho a teoria lacaniana é utilizada exclusivamente para responder à questão do surgimento do ego e 
estão sendo consideradas apenas suas contribuições sobre o estádio do espelho. 
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texto sobre o estádio do espelho22, que o período de formação do ego – que 

Lacan chama de eu – acontece entre os seis e dezoito meses de vida. No 

referido texto, Lacan narra a experiência lúdica da criança com os movimentos 

assumidos pela sua imagem refletida no espelho. Segundo ele, “Basta 

compreender o estádio do espelho como uma identificação, no sentido pleno 

que a análise atribui a esse termo, ou seja, a transformação produzida no 

sujeito quando ele assume uma imagem [...].” 23 

Mais adiante, o autor postula que a criança manifesta “a matriz simbólica 

em que o [eu] se precipita numa forma primordial [...]” 24 e que o estádio do 

espelho situa o “eu” desde antes de sua determinação social, estabelecendo 

uma relação do organismo com a sua realidade. 

Retornando à teoria freudiana sobre o surgimento do ego, Freud postula 

que uma vez desenvolvido, “o ego é, primeiro e acima de tudo, um ego 

corporal; não é simplesmente uma entidade de superfície, mas é, ele próprio, a 

projeção de uma superfície” 25. Essa afirmação é fundamental para a 

compreensão do que o autor entende por ego e por pulsão. Para ele, o ego não 

é o corpo biológico, mas uma instância psíquica na qual as sensações 

corpóreas se articulam a ela, e a pulsão é tida como o elo entre o psíquico e o 

somático. 

Freud (1914) considera que a atitude dos pais para com os filhos, “(...) é 

uma revivescência e reprodução de seu próprio narcisismo, que de há muito 

                                                           
22 LACAN, J. O estádio do espelho como formador da função do eu. In Escritos. Pg.96. 
23 Id., ibid. P..97. 
24 Id., ibid. P..97. 
25  FREUD, (1923) S. O ego e o id. ESB, v. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 40. 
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abandonaram.” 26 Para ele, essa atitude é regida pela supervalorização, ou 

seja, “(...) eles [os pais] se acham sob a compulsão de atribuir todas as 

perfeições ao filho (...) e de ocultar e esquecer todas as deficiências dele.” 27 

Por intermédio dessa atitude de extremo investimento dos pais, é dado à 

criança um lugar muito especial e que Freud chamou de “Sua Majestade o 

Bebê”, promovendo o filho a depositário de todos os sonhos que não foram 

passíveis de realização por parte dos pais. Assim sendo, “O amor dos pais (...) 

nada mais é senão o narcisismo dos pais renascido (...).” 28 

Esse lugar tão privilegiado possibilita, nesse estágio inicial de 

constituição do ego, a formação de um ego ideal, que deixa no bebê uma 

marca de onipotência, de perfeição, fazendo emergir o seu próprio narcisismo. 

Segundo Freud, “Esse ego ideal é agora alvo do amor de si mesmo (...) 

desfrutado na infância pelo ego real. O narcisismo do indivíduo surge 

deslocado em direção a esse novo ideal, o qual, como o ego infantil, se acha 

possuído de toda perfeição e valor.” 29 

No texto de 1915, “Os Instintos e suas Vicissitudes”, Freud considera 

que o narcisismo é a primeira forma pela qual o ego se constitui como ego 

ideal, momento no qual as zonas erógenas se unificam. A esse respeito 

escreve: “Ficamos habituados a denominar essa fase inicial do 

desenvolvimento do ego, durante a qual seus instintos sexuais encontram 

                                                           
26 FREUD, S. (1914) Sobre o narcisismo: uma introdução. ESB, v. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 97. 
27 Id., ibid. P. 97.  
28 Id., ibid. P. 98. 
29 Id., ibid. P. 100. 
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satisfação auto-erótica, de ‘narcisismo’, sem de imediato travarmos um debate 

sobre a relação entre auto-erotismo e narcisismo.” 30 

No entanto, Freud considera que a criança, ao crescer, deve renunciar a 

este ego idealizado com toda perfeição de valor. Sobre isso ele postula que o 

sujeito “não está disposto a renunciar à perfeição narcisista de sua infância; e 

quando, ao crescer, se vê perturbado pelas admoestações de terceiros e pelo 

despertar de seu próprio julgamento crítico, de modo a não mais poder reter 

aquela perfeição, procura recuperá-la sob a forma de um ideal de ego. O que 

ele projeta diante de si como sendo seu ideal é o substituto do narcisismo 

perdido de sua infância na qual ele era seu próprio ideal.” 31 

Para que possa haver compreensão acerca de como acontece esta 

alteração no ego – por meio da qual o ego busca recuperar o narcisismo ora 

perdido da infância sob a forma de um ideal do ego – é necessário retornar ao 

desenvolvimento libidinal, abordando o que Freud nomeou de organização 

genital infantil ou fase fálica assim como os complexos nucleares na 

constituição psíquica do sujeito: o complexo de Édipo e o complexo de 

castração. 

 

1.4 Organização genital infantil ou fase fálica 

 

No texto de 1923, “A organização genital infantil”, Freud elucida as 

diferenças entre a organização genital infantil e a organização definitiva da 

                                                           
30 FREUD, S. (1915) As pulsões e suas vicissitudes. ESB. v. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 137. 
31 Id., ibid. P. 100-101. 
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maturidade sexual. Na primeira, as pulsões parciais estão unificadas sob a 

égide do falo, isto é, para ambos os sexos só é considerada a existência de um 

órgão genital, o masculino. Assim, para Freud, nesse estágio “[...] existe 

masculinidade, mas não feminilidade. A antítese aqui é possuir um órgão 

genital masculino ou ser castrado.” 32  

Freud esclarece, em 1923, que “[...] a característica principal dessa 

‘organização genital infantil’ [fase fálica] é sua diferença da organização genital 

do adulto. Ela consiste no fato de que, para ambos os sexos, entra em 

consideração apenas um órgão genital, ou seja, o masculino. O que está 

presente, portanto, não é uma primazia dos órgãos genitais, mas do falo.” 33 

Nessa fase da organização genital infantil, a chamada fase fálica, com a 

conceitualização da primazia do falo, quando a criança faz oposição entre 

possuidor de pênis e castrado, abre-se uma oportunidade para a compreensão 

da sexualidade de meninos e meninas.  

Sobre a definição de falo, Laplanche & Pontalis explicam que, em 

psicanálise, o termo “falo” representa a função simbólica representada pelo 

pênis na dialética intra e intersubjetiva. O falo se inscreve no psiquismo como 

uma série de termos substituíveis uns pelos outros em equações simbólicas 

(seio = pênis = fezes = filho = prenda, etc.). Já o termo pênis fica reservado 

para designar o órgão genital masculino na sua realidade anatômica. 34 

                                                           
32  FREUD, S. (1923-1925) A organização genital infantil. ESB, v. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1996. P. 180. 
32  Id., ibid. P. 161. 
33  Id., ibid. P. 180. 
34 LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J-B. Vocabulário da Psicanálise. 10. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1988. P. 166-
167. 
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Durante a fase fálica, a criança está mais atenta aos seus órgãos 

genitais e é natural que presuma que todos os seres vivos – humanos e 

animais – possuam órgãos genitais como o seu próprio. Inclusive, Freud faz 

alusão ao fato de que “mulheres a quem ela [a criança] respeita, como sua 

mãe, retém o pênis por um longo tempo. Para ela, ser mulher ainda não é 

sinônimo de não ter pênis.” 35 Freud refere-se, no trecho citado, à mãe fálica. 

Ele observa que, num momento inicial, as crianças percebem que 

homens e mulheres são diferentes, porém não associam essas diferenças aos 

órgãos genitais, permanecendo no paradigma de que todos os seres vivos 

possuem um órgão como o do menino. A menina, apesar de não possuir o 

pênis, passa por processo semelhante ao fantasiar que o pênis (clitóris) dela é 

pequeno e ainda crescerá. 

Posteriormente a esse processo, as crianças deparam-se com a questão 

da diferença sexual anatômica e descobrem que nem todos os seres vivos são 

portadores de um pênis. A constatação dessa diferença transforma-se num 

enigma para as crianças, que procuram solucioná-lo através de fantasias, as 

quais Freud chamou de teorias sexuais infantis.  

Como aquela primeira fantasia – de que o pênis da menina ainda 

cresceria – não se realiza, as crianças criam uma nova teoria para explicar a 

ausência de pênis na menina: a fantasia de que ela o tinha, mas que fora 

retirado. 

                                                           
35  FREUD, S. (1923-1925) A organização genital infantil. ESB, v. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1996. P. 183. 
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No texto referido, Freud considera que “a falta de um pênis é vista como 

uma castração [...]” 36 e que a menina ainda não entende como sinônimos o 

“ser mulher” com o “não ter pênis”. Isso quer dizer que, diante da ausência de 

pênis na menina, tanto ela quanto o menino atribuem essa falta a uma 

castração. Conforme essa teoria sexual das crianças, a menina não tem pênis 

porque foi castrada, e o menino o tem, mas corre o risco de vir a perdê-lo. 

A grande contribuição retirada dessa leitura que Freud faz do dilema 

infantil acerca das teorias sexuais das crianças é o entendimento que ele passa 

a ter sobre o papel do complexo de castração. Segundo ele, ao se deparar com 

a diferença sexual anatômica, três linhas de desenvolvimento psíquico são 

possíveis para a menina: “uma conduz à inibição sexual ou neurose, outra, à 

modificação no caráter no sentido de um complexo de masculinidade, a 

terceira, finalmente, à feminilidade normal.” 37 

Em “O Ego e o Id”, Freud defende a existência de um complexo de 

Édipo completo. Segundo ele, o complexo de Édipo simples é a sua forma mais 

comum, mas também é uma simplificação justificada apenas para fins práticos. 

Através de um estudo mais aprofundado, Freud postula um complexo de Édipo 

completo, o qual, segundo ele, é dúplice, positivo e negativo. A esse respeito 

ele afirma: 

Isso equivale a dizer que um menino não tem simplesmente uma 

atitude ambivalente para com o pai e uma escolha objetal 

afetuosa pela mãe, mas que, ao mesmo tempo, também se 

comporta como uma menina e apresenta uma resposta afetuosa 

                                                           
36  FREUD, S. (1923-1925) A organização genital infantil. ESB, v. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1996.P. 159. 
37  FREUD, S. (1931) Sexualidade feminina.  ESB, vol. XXI, Rio de Janeiro: Imago, 1996. P. 126. 
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feminina para com o pai e um ciúme e uma hostilidade 

correspondente pela mãe. 38 

 

Freud segue em seu texto explanando sobre como a experiência 

analítica demonstra que um ou outro dos constituintes desaparece, restando 

apenas alguns traços, e o resultado, então, é uma série com o complexo de 

Édipo positivo normal numa extremidade e o negativo invertido na outra, 

enquanto os membros intermediários exibem a forma completa, preponderando 

com um dos seus dois componentes. 

Assim sendo, Freud considera o complexo de Édipo positivo como 

sendo o desejo sexual da criança pelo genitor do sexo oposto e a hostilidade 

voltada ao genitor do mesmo sexo, enquanto, no complexo de Édipo negativo, 

o desejo sexual é pelo genitor do mesmo sexo e a hostilidade é pelo do sexo 

oposto, sendo que tanto no menino como na menina, ambas as formas estão 

simultaneamente presentes. 

Freud destaca que essa fase é fundamental para o futuro de uma 

mulher, uma vez que “[...] são feitos os preparativos para a aquisição das 

características com que mais tarde exercerá seu papel na função sexual e 

realizará suas inestimáveis tarefas sociais. É também nessa identificação que 

ela adquire aquilo que constitui motivo de atração para um homem [...]” 39. 

A inveja do pênis faz parte do complexo de castração da menina e Freud 

o considera como o fator mais específico que leva uma menina a se separar da 

mãe e a se mover em direção ao pai. Se, inicialmente, as meninas 

                                                           
38  FREUD, S. (1923) O ego e o id. ESB, v. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 45-6. 
39  FREUD, S. (1931) Sexualidade feminina.  ESB, vol. XXI, Rio de Janeiro: Imago, 1996. P. 233. 
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responsabilizam a mãe pela falta do pênis, num segundo momento, elas 

possuem a esperança de que o pai possa lhe dar aquilo que ela não ganhou da 

mãe, no caso o pênis. Segundo Freud, “com a transferência, para o pai, do 

desejo de um pênis-bebê, a menina inicia a situação do complexo de Édipo”40.  

Desta forma, a menina que tende a aceder ao destino psíquico da 

feminilidade normal, primeiramente deseja que o pai lhe dê um pênis. Sobre 

esse desejo, Freud postula: 

O desejo que leva a menina a voltar-se para seu pai é, sem 

dúvida, originalmente o desejo de possuir o pênis que a mãe 

lhe recusou e que agora espera obter de seu pai. No entanto, a 

situação feminina só se estabelece se o desejo do pênis for 

substituído pelo desejo de um bebê, isto é, se um bebê assume 

o lugar do pênis, consoante uma primitiva equivalência 

simbólica. (...) Com a transferência, para o pai, do desejo de 

um pênis-bebê, a menina inicia a situação do complexo de 

Édipo [positivo].41 

 Isto significa que, segundo Freud, a feminilidade só é alcançada se o 

desejo de um pênis for substituído pelo desejo de ter um bebê. Assim, a 

menina passa a ter acesso ao complexo de Édipo positivo, onde os 

sentimentos ternos são destinados ao pai e os sentimentos hostis à mãe, já 

que a menina passa a tê-la como rival.  

Sobre as mudanças necessárias para a introdução da menina no 

complexo edípico positivo, Freud as especifica no início do texto Sexualidade 

Feminina (1931): 

                                                           
40 FREUD, S. (1931) Sexualidade feminina.  ESB, vol. XXI, Rio de Janeiro: Imago, 1996. P. 128. 
41 Id., ibid. P. 128 
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(...) o desenvolvimento da sexualidade feminina é complicado 

pelo fato de a menina ter a tarefa de abandonar o que 

originalmente constituiu sua principal zona genital — o clitóris 

— em favor de outra, nova, a vagina. Agora, no entanto, 

parece-nos que existe uma segunda alteração da mesma 

espécie, que não é menos característica e importante para o 

desenvolvimento da mulher: a troca de seu objeto original — a 

mãe — pelo pai.42 

Portanto, de acordo com Freud, a mudança pela qual a menina passa 

diz respeito a um acréscimo da zona erógena vaginal às outras zonas já 

existentes pois, para Freud, as fases do desenvolvimento psicossexual não são 

superadas umas pelas outras – no sentido de extinção de uma fase anterior 

pela posterior. 

Já em relação à segunda tarefa extra que a menina deve realizar 

durante o complexo de Édipo, ou seja, a mudança de escolha de objeto da mãe 

para o pai, esta ocorre após a menina ter se deparado com sua castração e 

com a castração da mãe fálica. Assim, “(...) com a descoberta de que sua mãe 

é castrada, torna-se possível abandoná-la como objeto (...).” 43 

Sobre isso Freud comenta ainda que: “O complexo de castração prepara 

para o complexo de Édipo, em vez de destruí-lo; a menina é forçada a 

abandonar a ligação com sua mãe através da influência de sua inveja do pênis, 

e entra na situação edipiana como se esta fora um refúgio.” 44 

Mas a conseqüência da inserção da menina no complexo de Édipo 

positivo e de sua busca por um lugar junto ao pai passa a ser a culpa resultante 

                                                           
42 FREUD, S. (1931) Sexualidade feminina.  ESB, vol. XXI, Rio de Janeiro: Imago, 1996. P. 233 
43 Id., ibid. P. 126 
44 Id., ibid. P. 128 
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do direcionamento de sentimentos hostis em relação à mãe e o decorrente 

temor da perda do amor materno. Sobre isso, Freud escreve: 

O temor de castração não é, naturalmente, o único motivo para 

repressão: na verdade, não sucede nas mulheres, pois, 

embora tenham elas um complexo de castração, não podem 

ter medo de serem castradas. Em seu sexo, o que sucede é o 

temor à perda do amor (...).45 

 

 Desta forma, o medo da perda do amor materno nas meninas é o 

equivalente ao medo da castração, nos meninos. A intensidade deste temor faz 

com que o complexo de Édipo positivo se dissolva, levando a menina a 

renunciar ao desejo incestuoso pelo pai e a reconhecer a castração. O que 

dará lugar, do ponto de vista psíquico, ao estabelecimento de duas novas 

instâncias: o superego e o ideal do ego. 

E assim, tanto a menina como o menino, ao assumirem a castração, ou 

seja, assumirem  a diferença sexual, saem do complexo de Édipo tendo as 

duas novas instâncias como seus herdeiros. Sobre a origem do superego, 

Freud postula que: 

O longo período da infância, durante o qual o ser humano em 

crescimento vive na dependência dos pais, deixa atrás de si, 

como um precipitado, a formação, no ego, de um agente 

especial no qual se prolonga a influência parental. Ele recebeu 

o nome de superego.46 

 

                                                           
45 FREUD, S. (1933[1932]). Ansiedade e vida instintual. ESB, vol. XXII, 1996, P. 90 
46 FREUD, S. (1940[1938]) Esboço de Psicanálise. ESB, v. XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 159 
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 Laplanche e Pontalis (1992) interpretam que, na teoria de Freud, o 

superego forma-se com o declínio do complexo de Édipo, quando “(...) a 

criança, renunciando à satisfação dos seus desejos edipianos marcados de 

interdição, transforma o seu investimento nos pais em identificação com os 

pais, interioriza a interdição.” 47 Isto significa que, a partir da renúncia ao objeto 

incestuoso e da dissolução do complexo de Édipo, forma-se o superego como 

uma instância diferenciada do ego, por meio da identificação do sujeito com os 

pais. 

Em 1933, no texto “A Dissecação da Personalidade Psíquica”, Freud 

considera que “Abandonado o complexo de Édipo, uma criança deve [...] 

renunciar às intensas catexias objetais que depositou em seus pais, e é como 

compensação dessa perda de objetos que existe uma intensificação tão grande 

das identificações com seus pais, as quais provavelmente há muito estiveram 

presentes em seu ego.” 48 

Isso quer dizer que é função do ego reprimir os desejos incestuosos e 

parricidas – com a participação do superego, que está sendo formado. “A 

autoridade do pai ou dos pais é introjetada no ego e aí forma o núcleo do 

superego, que assume a severidade do pai e perpetua a proibição desse contra 

o incesto, defendendo, assim, o ego do retorno da catexia libidinal.” 49 O 

superego conserva a força, a severidade e a tendência a punir que são 

herdadas dos pais. Esta instância protege o ego contra o retorno dos desejos 

incestuosos e parricidas. 

                                                           
47 LAPLANCHE, J. e PONTALIS, J.B. Vocabulário da Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 1992, P. 498 
48 FREUD, S. (1933[1932]). A Dissecação da Personalidade Psíquica. ESB, vol. XXII, 1996, p. 69. 
49 FREUD, S. (1924) A dissolução do complexo de Édipo. ESB, v. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 221. 
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Freud fala do surgimento do superego como sendo “um exemplo bem-

sucedido de identificação com a instância parental” 50, estando intimamente 

ligada ao destino do complexo de Édipo, uma vez que o superego é seu 

herdeiro. No superego, as identificações – mencionadas anteriormente – são 

intensificadas e, assim, o superego nasce de uma identificação com os pais, 

que são tomados como modelos. 

A esse respeito, Freud postula que “o superego de uma criança é, com 

efeito, constituído segundo o modelo não de seus pais, mas do superego de 

seus pais [...] torna-se um veículo da tradição e de todos os duradouros 

julgamentos de valores que dessa forma se transmitiram de geração em 

geração.” 51 

O segundo herdeiro do complexo de Édipo – o ideal do ego – será 

formado na medida em que o ego ideal for desidealizado. Freud considera que 

a criança, ao crescer, deve renunciar a este ego ideal possuído de toda 

perfeição e valor. A este respeito escreve: 

Ele não está disposto a renunciar à toda perfeição 

narcisista de sua infância; e quando, ao crescer, se vê 

perturbado pelas admoestações de terceiros e pelo 

despertar de seu próprio julgamento crítico, de modo a não 

mais poder reter aquela perfeição, procura recuperá-la sob 

a nova forma de um ideal do ego. O que ele projeta diante 

de si como sendo ideal é o substituto do narcisismo perdido 

de sua infância na qual ele era o seu próprio ideal. 52 

 

                                                           
50 FREUD, S. (1933[1932]). A Dissecação da Personalidade Psíquica. ESB, vol. XXII, 1996, p. 70. 
51 Id., ibid. P. 69. 
52 FREUD, S. (1914) Sobre o narcisismo: uma introdução. ESB, v. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P.100-101. 
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O ego ideal é, portanto, o ego infantil que se tornou alvo do amor de si 

mesmo, ou, em outras palavras, “o narcisismo do indivíduo surge deslocado 

em direção a este ego ideal, o qual, como o ego infantil, se acha possuído de 

toda perfeição de valor” 53. O ego ideal é objeto de amor do narcisismo, e não 

pode ser confundido com o ideal de ego, que representa um modelo a que o 

sujeito procura conformar-se, e que serve de referência ao ego para apreciar 

as realizações efetivas 54. Uma vez renunciada – com um grande esforço – a 

perfeição narcísica própria da infância, e como o sujeito tem o senso crítico 

despertado por si e pelo meio social, esse impasse é resolvido por ele na 

tentativa de recuperar a perfeição sob a forma de um ideal de ego.  

O surgimento do ideal do ego provoca um aumento nas exigências feitas 

pelo próprio ego, o que constitui, segundo Freud, o mais poderoso fator a favor 

da repressão. Uma das saídas para lidar com essa exigência é recorrer à 

sublimação - desvio da pulsão sexual para um objetivo não sexual e em que 

visa objetos socialmente valorizados - escapando assim da necessidade de 

recorrer à repressão. 55   

Ainda nesse texto, Freud afirma que, na formação do ideal do ego, são 

introduzidas “grandes quantidades de libido de natureza essencialmente 

homossexual” 56. E, a esse respeito, Violante entende que “na formação dos 

ideais, o genitor do mesmo sexo, que fora investido libidinalmente, surge como 

modelo identificatório, após a resolução edipiana.” 57 Segundo a intérprete, isso 

quer dizer que os ideais se constituem na base de identificações, em primeiro 

                                                           
53 FREUD, S. (1914) Sobre o narcisismo: uma introdução. ESB, v. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 111. 
54 LAPLANCHE, J. e PONTALIS, J.B. Vocabulário da Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 1992, P. 222. 
55 FREUD, S. (1914). Sobre o narcisismo: uma introdução. ESB, v. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P.101.  
56 Id., ibid. P.113. 
57 VIOLANTE, M.L.V.V. Ensaios freudianos em torno da Psicossexualidade. São Paulo: Via Lettera, 2004. P. 83. 
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lugar, com os pais, mas não somente com eles, pois também entra em jogo um 

aspecto social, representado por um ideal comum de uma família, uma classe 

ou uma nação. O próprio Freud conclui que o ideal do ego “é uma 

personificação primeiro da crítica dos pais, e, subseqüentemente, da 

sociedade” 58. 

Segundo Laplanche e Pontalis, a identificação é um “Processo 

psicológico pelo qual um sujeito assimila um aspecto, uma propriedade, um 

atributo do outro e se transforma, total ou parcialmente, segundo o modelo 

desse outro. A personalidade constitui-se e diferencia-se por uma série de 

identificações.” 59 Os autores afirmam que Freud, mais do que propor um 

mecanismo psicológico, propõe uma operação pela qual o sujeito se constitui. 

Entendem que a identificação relaciona-se com um elemento comum que 

continua no inconsciente, que é a fantasia. 

Um fato chama a atenção: é o de Freud mencionar, em mais de uma 

oportunidade, uma identificação muito comum na melancolia. Primeiro, em 

Totem e Tabu (1912), e posteriormente em Luto e Melancolia (1915), ele afirma 

que o sujeito se identifica no modo oral com o objeto perdido – por 

incorporação e regredindo à relação de objeto característica da fase oral. Já 

em 1921, em Psicologia de Grupo e a Análise do Ego, Freud fala da 

identificação como sendo “a mais remota expressão de um laço emocional com 

outra pessoa” 60 e, mais uma vez, faz referência à melancolia – assim como ao 

homossexualismo masculino – e à escolha objetal por meio de uma introjeção 

do objeto no ego. 

                                                           
58 FREUD, S. (1914). Sobre o narcisismo: uma introdução. ESB, v. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P.111. 
59 LAPLANCHE, J. e PONTALIS, J.B. Vocabulário da Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 1992, P. 226 
60 FREUD, S. (1921). Psicologia de grupo e a análise do ego. ESB, v. XVIII. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 43. 
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Em O Ego e o Id (1923), Freud reitera sua teoria sobre a identificação, 

acrescentando que na fase oral primitiva, “a catexia de objeto e a identificação 

são, sem dúvida, indistinguíveis uma da outra” e, ainda, que “quando acontece 

de uma pessoa ter de abandonar um objeto sexual, muito amiúde se segue 

uma alteração de seu ego que só pode ser descrita como instalação do objeto 

dentro do ego, tal como ocorre na melancolia (...)” 61. No mesmo texto, e 

seguindo na mesma linha de pensamento, Freud conclui que “[...] o caráter do 

ego é um precipitado de catexias objetais abandonadas e [...] contém a história 

dessas escolhas de objeto” 62. Freud continua a sustentar suas convicções 

sobre o processo identificatório, mas é somente na 31ª conferência – “A 

dissecação da personalidade psíquica” – das “Novas Conferências sobre 

Psicanálise” (1932/1933), que ele propõe uma definição que diverge das 

noções de incorporação e introjeção, referindo-se à identificação como “a ação 

de assemelhar um ego ao outro, em conseqüência do que o primeiro Ego se 

comporta como o segundo, em determinados aspectos, imita-o e, em certo 

sentido, assimila-o dentro de si” 63. 

Apesar dele próprio não estar satisfeito com seus comentários sobre a 

identificação, Freud articula o conceito de identificação ao de complexo de 

Édipo e afirma:  

O amplo resultado geral da fase sexual dominada pelo complexo 

de Édipo pode, portanto, ser tomada como a formação de um 

precipitado no ego, consistente dessas duas identificações [a 

materna e a paterna] unidas uma com a outra de alguma 

maneira. Esta modificação do ego retém a sua posição especial; 

                                                           
61  FREUD, S. (1923). O ego e o id. ESB, v. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 43. 
62 Id., ibid. P. 44. 
63 FREUD, S. (1933[1932]). Novas conferências introdutórias sobre psicanálise. ESB, v. XXII, Rio de Janeiro: 
Imago, 1986. P. 82 
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ela se confronta com os outros conteúdos do ego como um ideal 

de ego ou superego. 64 

 

Passado o período mais agudo da fase fálica, Freud postula que a 

criança entra no período de latência.  Segundo Laplanche e Pontalis, o período 

de latência é aquele que  

vai do declínio da sexualidade infantil (aos cinco ou seis anos) 

até o início da puberdade, e que marca uma pausa na evolução 

da sexualidade. [...] o período de latência tem origem no declínio 

do complexo de Édipo; corresponde a uma intensificação do 

recalque – que tem como efeito uma amnésia que cobre os 

primeiros anos -, a uma transformação dos investimentos de 

objetos em identificações com os pais e a um desenvolvimento 

das sublimações. 65 

 

1.5 Organização genital adulta 

 

Segundo Freud, depois de passado o período de latência, a organização 

libidinal se completa na puberdade. Aí, faz-se presente a quarta fase da 

organização da libido, a qual ele nomeou de organização genital adulta. Nessa 

organização, Freud postula que o complexo de Édipo recalcado é revivido no 

inconsciente. Sobre essa fase, ele afirma:  

Estabelece-se então um estado de coisas em que (1) 

algumas catexias libidinais primitivas são retidas, (2) outras 

são incorporadas à função sexual como atos auxiliares, 

preparatórios, cuja satisfação produz o que é conhecido 

                                                           
64  FREUD, S. (1923). O ego e o id. ESB, v. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 49. 
65 LAPLANCHE, J. e PONTALIS, J.B. Vocabulário da Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 1992, P. 263.  
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como pré-prazer, e (3) outros impulsos são excluídos da 

organização, e são, ou suprimidos ou inteiramente 

(reprimidos) ou empregados no ego experimentando a 

sublimação, com deslocamento de seus objetivos. 66 

 

Segundo Freud, nessa fase, ocorrem “mudanças que levam a vida 

sexual infantil a sua configuração definitiva. Todas as pulsões parciais se 

conjugam enquanto as zonas erógenas subordinam-se ao primado da zona 

genital [...]”. 67 

Segundo a interpretação de Violante, “na puberdade, todo esse 

complexo de operações psíquicas e pulsão sexual é despertado e reorganizado 

rumo à aquisição definitiva da organização genital adulta, na qual os genitais 

possuem a primazia, e às vicissitudes da escolha de objeto – do tipo narcísico 

ou de ligação. [...] De acordo com Freud, só na fase genital, é que a 

organização se completa, na puberdade.” 68 

Em “Esboço de Psicanálise”, Freud considera que “Este processo nem 

sempre é realizado de modo perfeito. As inibições em seu desenvolvimento 

manifestam-se como os muitos tipos de distúrbio da vida sexual”. 69 

 

 

 

 

                                                           
66 FREUD, S. (1940[1938]). Esboço de Psicanálise. ESB, v. XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 169. 
67 FREUD, S. (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB, v. VII. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 207 
68 VIOLANTE, M.L.V.V. Ensaios freudianos em torno da Psicossexualidade. São Paulo: Via Lettera, 2004. P. 72-73. 
69 FREUD, S. (1940[1938]). Esboço de Psicanálise. ESB, v. XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 169. 
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CAPÍTULO II  

Contribuições de Piera Aulagnier à metapsicologia freudiana 

 

 

Como já foi mencionado anteriormente, esse trabalho tem sua 

fundamentação teórica baseada na teoria psicanalítica de Sigmund Freud. No 

entanto, se fez pertinente a utilização de contribuições de psicanalistas pós-

freudianos para fechar algumas lacunas deixadas em aberto. Freud (1856-

1939) atendeu em análise somente adultos neuróticos, e por esse motivo não 

sentiu a necessidade de entrevistar os pais de seus pacientes, procedimento 

imperativo tanto na análise de crianças como na de psicóticos. Esse fato 

parece ter sido determinante para que ele não abordasse – teórica ou 

clinicamente - a problemática psíquica dos pais de seus pacientes. 

Um exemplo que ilustra bem esse fato é o da análise que Freud faz da 

autobiografia de Schreber, onde dispende pouca atenção ao pai - que 

indiscutivelmente possuía um poder psicotizante -, assim como à mãe – que se 

destituiu e/ou foi destituída pelo marido em sua função materna. Fatos esses 

que não são irrelevantes à compreensão e interpretação do caso, mas que 

notoriamente não estavam em evidência na leitura freudiana.  

O fato de ter privilegiado determinados aspectos fez com que Freud 

encarregasse a progressos futuros alguns pontos da psicanálise. Ele se referia 

em especial à clínica das psicoses, e, por acreditar que o psicótico não 

transferia, este não poderia se beneficiar de uma análise.  
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A psicanalista Piera Aulagnier (1923-1990) é uma das promotoras disso 

que Freud chamou “progressos futuros” da psicanálise. Aulagnier contribuiu 

para que a análise de psicóticos se tornasse possível, passando a considerar 

com mais relevância a constituição psíquica dos pais, seu desejo pelo filho e o 

desejo entre o próprio casal parental. O aprofundamento nesses pontos - que 

não foram priorizados por Freud - possibilitou a Aulagnier contribuir 

significantemente nos aspectos metapsicológicos, psicopatológicos, 

metodológicos, técnicos e éticos da psicanálise. 

As contribuições de Aulagnier tornaram possível a compreensão e a 

leitura da psicopatolologia presente no caso abordado nesse estudo. Além de 

contribuir à análise infantil, a autora tornou a análise acessível a sujeitos 

psicóticos assim como àqueles portadores do que ela denominou 

“potencialidade polimorfa”, que é o caso desse estudo. 

A partir da clínica das psicoses, e diferenciando-se de Freud por 

privilegiar um aporte mais dinâmico do que econômico, Aulagnier propõe um 

modelo de aparelho psíquico distinto do freudiano. Com a intenção de ampliar 

e não de propor um novo modelo da psique, Aulagnier priorizou em seus 

estudos a gênese e o funcionamento do Eu em suas relações com os outros 

modos de funcionamento psíquico – o originário e o primário -, e com o mundo 

extrapsique. Salientando como principais funções do Eu: pensar e investir.70 

 

 

                                                           
70 VIOLANTE, M.L.V.V.  Piera Aulagnier. Uma contribuição contemporânea à obra de Freud. São Paulo: Via 
Lettera/FAPESP, 2001. P. 20 
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2.1 Os modos de representação psíquica do vivido 

 

Dentre os aspectos relativos à atividade psíquica, Aulagnier privilegiou a 

atividade de representação, atribuindo-lhe a tarefa de inscrever psiquicamente 

o vivido. Aulagnier equivaleu a atividade de representação ou de inscrição do 

vivido na psique ao trabalho de metabolização próprio da atividade orgânica. 

Para a autora, tanto a representação psíquica quanto a metabolização orgânica 

visam metabolizar um elemento de natureza heterogênea em um elemento 

homogêneo à estrutura de cada sistema: o do originário, o do primário e o do 

secundário. A auto-representação de cada um desses modos de 

funcionamento psíquico resultam, respectivamente, nas instâncias 

pictografante, na fantasiante e na enunciante ou do Eu. 71 

Tais instâncias são resultado da auto-representação dos três modos 

pelos quais a atividade psíquica funciona; cada uma delas atribui causalidade à 

experiência vivida, que são os postulados72: do auto-engendramento, da 

onipotência do desejo do outro, e o da causalidade inteligível. 

Respectivamente, estes postulados regem a atividade de representação do 

originário, do primário e do secundário. Os produtos das representações de 

cada um desses processos são: as representações pictográfica – do originário; 

fantasmática – do primário; e ideativa – do secundário.  

Dos três processos – originário, primário e secundário - e de suas 

respectivas produções – os pictogramas, as fantasias e as idéias e enunciados 

                                                           
71 VIOLANTE, M.L.V.V.  Piera Aulagnier. Uma contribuição contemporânea à obra de Freud. São Paulo: Via 
Lettera/FAPESP, 2001. P.20 
72 “Postulado” para Aulagnier refere-se à atribuição de causalidade ao vivido. 
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– Aulagnier extrai consequências clínicas tanto no sentido psicopatológico 

quanto no do manejo técnico e metodológico. Por esse motivo, esses conceitos 

tornaram-se imprescindíveis para a compreensão da metapsicologia proposta 

por Aulagnier, assim como para a interpretação do caso clínico que será 

apresentado a seguir e, consequentemente, para a articulação da questão da 

melancolia – objetivo central dessa dissertação. 

 

2.1.1 Processo originário 

 

Aulagnier mantém os conceitos freudianos de processo primário e 

secundário; porém a autora postula que, antes do processo primário entrar em 

cena, é um modo ainda mais arcaico de funcionamento psíquico que 

representará o vivido: o processo originário. O originário não somente está 

presente antes do surgimento do Eu, como continua coexistindo com ele 

durante toda a vida do sujeito. 

De acordo com a autora, esse primeiro modo de funcionamento psíquico 

tem a tarefa de registrar as experiências que atingem de modo privilegiado as 

zonas sensoriais, representando-as na forma de um pictograma ou 

representação pictográfica. 

Das três formas de inscrição do vivido no psiquismo propostas por 

Aulagnier, somente o modo originário está presente no nascimento do bebê e a 

representação pictográfica de uma determinada vivência é condição necessária 

para que ela – a vivência - exista para a psique.  



47 
 

  

 

Aulagnier dá relevância ao corpo sensorial e entende suas funções 

como um veículo contínuo de informações necessárias para a atividade 

psíquica, estando, inclusive, de acordo a teoria proposta por Freud - sobre a 

vivência de satisfação como experiência fundadora do desejo -, no Cap. VII da 

Interpretação dos Sonhos.  

Por ser o único modo de inscrição psíquica a funcionar desde o 

momento do nascimento do bebê, somente o originário é passível de 

representar o encontro inaugural da boca (órgão sensorial, zona) com o seio 

(objeto complementar, estímulo externo). Para a atividade pictográfica, que é 

pulsional, não há signo de relação, isto é, não existe a possibilidade de 

representar um mundo separado da psique; então, o encontro boca-seio será 

representado pictograficamente como uma unidade, cujas partes se unem, no 

caso de uma experiência prazerosa, ou se rejeitam, no caso de um desprazer. 

O originário representa as vivências conforme o protótipo do encontro 

boca-seio - como se fosse uma unidade -, por um pictograma de fusão, caso a 

experiência for prazerosa, ou por um pictograma de rejeição, se a experiência 

provocar desprazer. Regido pelo postulado do auto-engendramento, o 

originário não pode atribuir uma causalidade – que explique o prazer ou o 

desprazer vivenciado – que lhe seja externa, pois o originário ignora o signo de 

relação. 

No caso da vivência de satisfação, o vivido pelo bebê será atribuído ao 

poder onipotente da boca-seio auto-engendrar o prazer ou o desprazer. E será 

através de um radicalismo do amor ou do ódio, que um registro prazeroso 

dessa vivência leva ao investimento libidinal da zona – a boca -, e do objeto 
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complementar - o seio materno -, assim como da função alimentar e da própria 

atividade de representação pictográfica da boca-seio; um registro de desprazer 

leva ao desinvestimento de todos esses elementos, provocando o que 

Aulagnier nomeou de angústia de mutilação. 

Como modo de ilustrar a relevância desse registro cito Violante, que 

discorre a respeito de uma possível consequência psicopatológica relacionada 

a um pictograma de rejeição: “Para Aulagnier, a psicose se define pela força de 

atração exercida pelo pictograma de rejeição, desinvestimento que vai incidir 

de modo particular sobre a zona-função pensante, isto é, sobre a função que o 

Eu deveria adquirir de pensar autonomamente e de investir em seus próprios 

pensamentos.” 73 

Segundo a intérprete, tal hipótese de Aulagnier é útil não somente para a 

clínica das psicoses, mas também o é para os casos de neurose e de 

polimorfismos – entre eles aqueles potencialmente melancólicos. Ela explica 

que “o afeto ligado ao pictograma do encontro inaugural boca-seio constituirá 

um ‘fundo representativo’ sobre o qual o sujeito funciona.” 74  

O referido fundo representativo reúne as representações pictográficas de 

si, do primário e do Eu, registradas pelo sujeito no decorrer de sua vida. 

Juntamente com as outras instâncias – a fantasiante e a enunciante – esse 

“fundo” mantém-se operando, apesar de o Eu não poder tomar conhecimento 

dele. Passarão pelo fundo representativo todas as novas produções psíquicas 

do originário - incluindo as representações pictográficas que serão forjadas a 

                                                           
73 VIOLANTE, M.L.V.V. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. Rio de Janeiro: Vozes, 
1995. P. 99. 
74 Id., ibid. P. 99. 
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partir das produções provenientes dos processos primário e secundário –; isto 

é, ele estará em ação no registro dos afetos ligados às vivências do sujeito 

durante toda a sua vida. 

 

2.1.2 Processo primário 

 

Justamente por ignorar o signo de relação e não poder representar a 

realidade da ausência e do retorno da mãe, o processo originário não pode 

existir sozinho por muito tempo. Logo o bebê necessita de uma maneira de 

poder representar a separação que lhe foi imputada pela ausência do seio 

materno. É quando o processo primário entra em cena para dar conta da 

realidade que envolve a presença e a separação, assim como o que ela traz de 

desprazeroso e prazeroso. Em outras palavras, o primário começará a 

funcionar quando o conceito de separável se fizer imperativo, inevitável. 

Aquilo que antes era indissociável agora é passível de ser registrado 

como duas fantasias – a da presença e a da ausência maternas. Segundo 

interpretação de Violante, a concepção de Aulagnier a respeito do processo 

primário “é igual a de Freud, só que mais dinâmica que econômica”75, e o 

princípio de realidade, que começa a participar da psique, reconhece a 

separação e estabelece-se então, uma diferenciação entre pictograma e 

representação fantasmática. 
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As experiências de encontro/desencontro são representadas pelo modo 

primário do funcionamento psíquico por meio de fantasias ou representações 

fantasmáticas. O postulado que rege esse modo de funcionamento psíquico é o 

da onipotência do desejo do outro. Desta forma, todo prazer e todo desprazer 

vividos nos sucessivos encontros e desencontros com o Eu do Outro e com a 

realidade externa serão representados psiquicamente e atribuídos ao desejo do 

Outro de dar ou de recusar prazer – sendo a mãe, via de regra, o primeiro 

representante do Outro.76 

Aulagnier entende que o primário executa a função de possibilitar que o 

bebê interprete o desejo do outro, e através de uma fantasia, se auto-apresenta 

como a resposta dada a esse suposto desejo. Como a vivência registrada pelo 

primário é sempre atribuída ao desejo do Outro, isso quer dizer que o 

desprazer pode se tornar fonte de prazer e de investimento por parte de quem 

o sofre.  Segundo Violante, “isto implica, no nível inconsciente, que o sujeito do 

inconsciente – protótipo identificatório do Eu – identifica-se a uma resposta (e 

não a um objeto ou a um atributo) dada à fantasia que relaciona o desejo 

materno ao prazer da criança.” 77 

Para Aulagnier, tanto a representação coisa como a representação-

palavra são regidas pelo processo primário. No entanto, antes da aquisição da 

linguagem, a representação palavra consiste de “significações primárias” e não 

do signo lingüístico. Desta forma, o modo primário de representação de palavra 

encontra-se no meio do caminho até o pensamento, que será impulsionado 

                                                           
76 VIOLANTE, M.L.V.V.  Piera Aulagnier. Uma contribuição contemporânea à obra de Freud. São Paulo: Via 
Lettera/FAPESP, 2001. P. 34 
77 VIOLANTE, M.L.V.V. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. Rio de Janeiro: Vozes, 
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pelo processo secundário, juntamente com a aquisição da linguagem e do 

surgimento do Eu. 

Segundo Aulagnier, o processo primário irá “[...] metabolizar a percepção 

dos elementos sonoros em sinais que informam o desejo do seio em relação a 

ele” 78. Esses sinais primários constituirão o núcleo sobre o qual a linguagem 

se organiza como sistema de significação. 

As significações primárias registradas pelo processo primário são o 

protótipo sobre o qual se apoiará a função da linguagem, ou, em outras 

palavras, ela “prepara o dizível que vai sucedê-lo” e que vai, ao mesmo tempo, 

remodelá-lo. 

Violante interpreta que o primário constrói uma cena primária a partir da 

remodelagem feita do material fornecido pelo originário, e essa cena primária 

“é o núcleo de toda organização fantasmática, fantasia que vem responder ao 

enigma das origens: do sujeito, do desejo, do prazer, do desprazer, do 

mundo”79. Essa fantasia é uma primeira forma de a criança responder a sua 

pergunta “de onde vêm os bebês”, na tentativa óbvia de compreender sua 

própria origem. Dessa forma, a cena primária torna-se o núcleo da organização 

fantasmática, colocando em questão toda a problemática identificatória 

constitutiva do sujeito. Violante entende que “Ela (a cena primária) está para o 

processo primário, assim como as teorias sexuais infantis estão para o 

                                                           
78 AULAGNIER, P. A violência da Interpretação: Do pictograma ao enunciado. Rio de Janeiro: Imago, 1979. Pg 88 
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secundário, sendo ambas produções psíquicas concernentes à questão das 

origens.” 80 

 

2.1.3 Processo secundário 

 

Em seguida, entra em vigor o processo secundário, que é o modo de 

funcionamento psíquico do Eu. Seus produtos são as representações ideativas, 

que vêm remodelar as fantasias produzidas pelo primário. O Eu, por meio do 

modo secundário de funcionamento psíquico permite a produção de 

significações e um entendimento inteligível do que seja a realidade.  

O secundário é responsável por atribuir esse sentido inteligível às 

experiências, representando a própria existência e a realidade de um modo 

coerente com a sua estrutura. A realidade a qual o Eu irá partilhar com o outro 

é assim definida por Aulagnier: “[...] a realidade se ajusta ao conhecimento que 

o saber dominante tem sobre ela, em uma cultura.” 81  

Apesar de ser constituído pelo discurso do meio social, o processo 

secundário é mediatizado pelo discurso do casal parental. O principal 

responsável por apresentar a realidade à criança é, via de regra, a mãe. À 

função atribuída a ela, ou a quem quer que ocupe o lugar materno, Aulagnier 

chamou de porta-voz. Segundo Violante, o porta-voz é “a função atribuída ao 
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discurso materno na constituição do psiquismo, o qual insere o bebê no 

discurso do meio e lhe traz as leis e as exigências desse meio” 82.  

No modo secundário do funcionamento psíquico, há o reconhecimento 

da cena exterior e o sujeito manifesta-se por meio de um discurso portador de 

sentido; o Eu é regido, portanto, pelo postulado da causalidade inteligível.  

Segundo Aulagnier: “[...] o que caracteriza o Eu é se representar e representar 

o existente sob a forma de uma construção de idéias. Para o fazer, deve poder 

acrescentar à imagem de coisa, a imagem de palavra e investir nesta última.” 83 

Dessa maneira, a criança repete os enunciados vindos dos seus 

cuidadores e, posteriormente, consegue investir em seus próprios 

pensamentos numa dimensão não-passiva do discurso do outro. Para 

Aulagnier, pensar e investir são as funções do Eu e são elas que ficam 

comprometidas, caso se instale alguma psicopatologia. Segundo a autora, a 

primeira função da atividade de pensar é “a construção, o investimento em 

pensamentos com função identificatória” 84.  

 

2.2 A dialética identificatória na constituição do Eu 

Conforme referido anteriormente, Aulagnier - diferentemente de Freud - 

atendeu clinicamente pacientes psicóticos. Por esse motivo, ela sentiu a 

necessidade de entrevistar os pais de seus pacientes, o que lhe possibilitou a 

formulação de uma teoria mais ampla, tendo acesso não somente a dados da 
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realidade histórica de seus pacientes como podendo ter percepções valiosas 

sobre o lugar que eles ocupavam na vida dos pais – e a partir daí deduzir 

elementos relativos ao investimento libidinal que fora possível a esses pais 

terem com relação àquele filho. 

Aulagnier valoriza os dados históricos dos pacientes e faz uso do 

conceito de realidade histórica para a compreensão da problemática do sujeito. 

A autora define realidade histórica como sendo o “relato, feito pelo próprio 

sujeito ou por um terceiro, através do qual tomamos conhecimento dos 

acontecimentos que, efetivamente, marcaram a infância do sujeito.” 85 

A autora considera que a geração anterior forma o meio que o bebê vai 

encontrar e se constituir, transmite representações, desejos, costumes. Ao 

nascer, o sujeito se constituirá num “meio psíquico ambiente”, organizado pelo 

discurso e pelo desejo que une os pais e pelo desejo por este filho. A esse 

respeito, Aulagnier postula que: 

“O estado infantil faz com que, entre a psique e o ‘meio psíquico 

ambiente’, um ‘micro-meio’ – o meio familiar – venha servir de elo 

intermediário e seja, num primeiro momento, percebido e investido pela 

criança como metonímia do todo. Este minúsculo fragmento do campo 

social torna-se, para ela, o equivalente e o reflexo de uma realidade da 

qual ela só descobrirá as características diferenciais no curso de uma 

série de elaborações sucessivas.” 86 

 

A autora postula que todo indivíduo nasce num “espaço falante”, o que 

faz com que a estrutura do Eu seja uma instância constituída pelo discurso, 
                                                           
85 AULAGNIER, P. A violência da Interpretação: Do pictograma ao enunciado. Rio de Janeiro: Imago, 1979. P. 216. 
85 Id., ibid. P. 216. 
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mas que exige que certas condições sejam satisfeitas para que este espaço 

ofereça ao Eu um habitat adequado às suas exigências. A autora considera 

que “para que a vida psíquica se preserve, é preciso que o meio psíquico 

respeite suas exigências também incontornáveis e que, ainda, atue sobre esse 

espaço da realidade sobre o qual o recém-nascido não tem nenhuma influência 

direta.” 87 

De acordo com Aulangier, o que é possível à mãe antecipar do Eu de 

seu bebê é composto pelos elementos que pertencem ao passado de quem 

exerce essa função de antecipação. Violante interpreta que “o que a mãe 

antecipa não é somente um Eu forjado por seu desejo, mas conjuntamente 

uma relação mãe-bebê, que ela pensa ser a única possível e que pode investir 

entre seu Eu e o Eu do bebê – ainda não constituído” 88.  

 Cabe à mãe, ou a quem quer que venha a desempenhar a função 

materna, preparar esse meio psíquico ambiente que antecede e antecipa o 

nascimento do bebê, inserindo-o no discurso do meio. Aulagnier refere-se à 

função atribuída ao discurso da mãe, na estruturação da psique. Para ela, a 

mãe é “porta-voz no sentido literal do termo, pois é essa voz que o infans deve, 

desde seu nascimento, o fato de ter sido incluído num discurso que, 

sucessivamente, comenta, pré-diz, acalenta o conjunto de suas manifestações, 

mas porta-voz também no sentido de delegado, de representante de uma 

ordem exterior cujo discurso enuncia ao infans suas leis e exigências.” 89  
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Lettera/FAPESP, 2001. Pg 45 
89 AULAGNIER, P. A violência da Interpretação: Do pictograma ao enunciado. Rio de Janeiro: Imago, 1979. P. 106. 



56 
 

  

 

Segundo Aulagnier, ser mãe implica: amar a criança, estar de acordo 

com aquilo que o discurso cultural dita acerca da função materna, devotar 

sentimentos positivos em relação ao pai da criança, e ter realizado a repressão 

da própria sexualidade infantil. 

Referindo-se à relação da criança com o pai, Aulagnier postula que ela 

está marcada por três grandes referências: “[...] a interpretação que a mãe deu 

a propósito da função de seu próprio pai; a função que a criança atribui a seu 

pai e a função que a mãe atribui a ele; o que a mãe deseja transmitir desta 

função (do pai) e o que ela pode interditar a seu respeito” 90. 

Como mencionado anteriormente, Aulagnier postula que antes de o 

bebê nascer, ele deve ser imaginado e pré-investido pela libido materna de 

modo prevalente, e para dar conta dessa antecipação materna ao nascimento 

do bebê, ela introduz o conceito de sombra falada. A sombra falada diz respeito 

ao que a mãe antecipa de seu filho, ao que lhe é possível pensar e imaginar. 

“O que chamamos de sombra é, portanto, constituído de uma série de 

enunciados que testemunham o desejo materno referente à criança; eles 

constituem uma imagem identificatória que antecipa o que será enunciado pela 

voz deste corpo, ainda ausente.” 91 

A sombra, que é herdeira da história edipiana da mãe e de seu 

reprimido, é constituída pelos enunciados que testemunham o desejo materno 

pela criança. A sombra-falada preserva a mãe do retorno de um desejo 
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reprimido e próprio da sua sexualidade infantil, o de ter um filho da mãe e 

posteriormente, um filho do pai. Segundo interpreta Violante,  

Neste sentido, ela já transmite ao bebê um reprimido necessário às 

exigências estruturais do Eu, o que antecede a função desempenhada 

por uma terceira referência, que é o pai. Portanto, a sombra induz, por 

antecipação, o reprimido na criança, promovendo a transmissão de uma 

instância repressora, que, na verdade, precede o que será reprimido 92.  

 

As interdições maternas ofertadas por meio da “sombra falada” induzem 

a repressão na criança, assim possibilitando que ela se dirija à mãe como se a 

repressão já tivesse ocorrido. Segundo Aulagnier, “É o discurso da e para a 

sombra que permite à mãe ignorar o componente sexual inerente ao amor pela 

criança; é este discurso, portanto, que vela para que não retorne o que deve 

ficar reprimido” 93. 

Assim, a sombra falada possibilita à mãe se exercitar e se preparar para 

poder investir libidinalmente no filho. A sombra falada deve se ancorar no corpo 

real do bebê após o seu nascimento, para que assim ele continue a ser 

investido, ao invés de haver uma ruptura que impeça a continuação do 

investimento. 

No caso de a mãe ter um psiquismo suficientemente saudável e 

conseguir ancorar no corpo real do bebê as expectativas antecipadas na 

sombra-falada, ela funda o psiquismo do bebê. Segundo Aulagnier, esse 

processo se dá quando a mãe “viola” o espaço psíquico do filho com o seu 
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próprio psiquismo e desejo.  Aulagnier nomeou essa operação de violência 

primária, definida pela autora como “a ação psíquica pela qual se impõe à 

psique de um outro uma escolha, um pensamento ou ação, motivado pelo 

desejo daquele que o impõe, mas que são, entretanto, apoiados num objeto 

que para o outro corresponde à categoria do necessário.” 94 

Violante interpreta que é “por meio dessa ‘violência primária’ – que, 

como vimos, é necessária e constitutiva do sujeito psíquico -, o Eu materno 

atribui as manifestações corporais do mundo pulsional do bebê ao suposto 

desejo de um Eu ainda inexistente: desejo de sua presença, de seu seio e de 

sua voz.” 95  

A autora enfatiza e valoriza fatores essenciais e particulares do 

psiquismo dos pais. Dá um lugar especial ao recalque da sexualidade infantil 

dos pais e à possibilidade da transmissão dessa marca estruturante.  Segundo 

ela, o meio familiar serve de intermediário entre a psique do bebê e o “meio 

psíquico ambiente”, passando a ser percebido e investido pela criança como 

“metonímia do todo” 96. A partir daí, Aulagnier define parâmetros próprios desse 

micro-meio que possui dois organizadores do espaço familiar, que são o 

discurso e o desejo do casal parental.  Entre esses parâmetros destacam-se o 

porta voz e a sua ação repressora – efeito e finalidade próprias do discurso 

materno – e o desejo do pai – de ter filho, por essa criança. 

A escuta que Aulagnier faz dos pais de seus pacientes psicóticos levou-

a a diferenciar o desejo de ter filhos do que ela chamou de desejo de 
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96 AULAGNIER, P. A violência da Interpretação: Do pictograma ao enunciado. Rio de Janeiro: Imago, 1979. P. 105. 
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maternidade. Ela postula que, no primeiro caso, o sujeito deve passar por uma 

evolução psíquica que vai desde “ser objeto de desejo da mãe”, até o “desejo 

de ter seu próprio filho e desejar que ele se torne pai ou mãe”, e que, através 

do registro da interdição, ele possa ocupar uma posição análoga à ocupada 

pelos seus pais. Nesse caso – o do desejo de ter filhos - o desejo de ter filhos 

autônomos e singulares pôde ser transmitido. 

Já no desejo de maternidade, essa possibilidade de acesso ao simbólico 

não pôde ser adquirida, e o filho é concebido ainda como fruto de um desejo 

infantil - desejo de ter um pênis, de ganhar um filho da mãe, ganhar um filho do 

pai, etc. Neste caso trata-se de um desejo materno psicotizante, que a autora 

aponta como estando intimamente ligado à pulsão de morte e ao que denomina 

de desejo de não desejo. 

No entendimento de Violante, quando Aulagnier postula que a 

apreensão da própria existência só pode se dar em forma de desejo, ela 

considera que o desejo materno representa o suporte de toda dimensão 

identificatória, cujas raízes encontram-se mesmo antes de o bebê nascer, 

através do pré-investimento de seu corpo, então imaginado e pré-enunciado 

pela mãe. 97 

Nesse momento, o seio materno terá uma função essencial, já que ele é 

aquilo que a mãe identifica como sendo a demanda do bebê; e, para o bebê, o 

encontro com o seio representará uma totalidade, já que, nesse momento, 

somente o modo originário pode representar o vivido. Esse encontro é 

representado psiquicamente através de um pictograma e, como tal, não 
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registra signo de relação. Isso quer dizer que ou a vivência é prazerosa e 

registrada na forma de um pictograma de fusão, ou ela é desprazerosa e 

registrada como um pictograma de rejeição. Nesse momento, a lei do “tudo ou 

nada” se faz presente, pois dada à impossibilidade de registro de separação, 

se o seio for desinvestido – no caso de uma experiência desprazerosa – a boca 

e toda a oralidade também serão. Assim sendo, o encontro boca-seio 

representa o “[...] encontro demanda do infans - oferta da mãe, resultando daí a 

introjeção pelo infans de um atributo do seio como significante da oferta.” 98  

Uma vez possibilitado o encontro entre as psiques, Aulagnier ressalta a 

importância da função da psique materna como uma prótese para a psique do 

bebê. Segundo a autora, a psique da mãe serve de modelo e antecipa o 

psiquismo do bebê. Essa relação passa a marcar o bebê com representações 

que ele registra através do modo originário do funcionamento psíquico – o 

único em funcionamento nesse momento -, mas que são vindas de um outro, 

no caso, o porta-voz.  

O bebê, que recebe esse conteúdo psíquico materno, obviamente não 

possui os mesmos recursos psíquicos de representação, pois ainda não tem o 

seu Eu formado, e o material recebido por ele será representado 

pictograficamente pelo processo originário e, posteriormente, 

fantasmaticamente pelo processo primário.  

A esse respeito, Aulagnier postula que “A representabilidade do 

pictograma e do cênico da figuração têm como materiais objetos modelados 

pelo trabalho da psique materna.” (1975, Pg. 107.) Isso quer dizer que o 
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material ofertado ao bebê já sofreu, anteriormente, uma outra transformação, a 

qual se deve ao processo secundário da mãe. “O resultado é que a 

representação de um objeto modelado pelo trabalho de repressão será 

metabolizado numa representação que ainda não sofreu o efeito de 

repressão.”99. Trata-se, portanto, da transformação de um reprimido em um 

“ainda-não-reprimido”. “Esta primeira etapa mostra a transmissão de uma 

instância repressora que precede o que será reprimido, da mesma forma que a 

interdição precede o enunciado pelo qual a criança exprimirá seu desejo de ter 

um filho da mãe” 100 

Aulagnier acrescenta que esses registros servirão de suporte para o Eu, 

deixando uma marca, mesmo num nível anterior, da existência do recalque e 

do princípio de realidade presentes no que a mãe transmite. A esse respeito a 

autora postula que: 

A função de prótese da psique materna permite à psique 

encontrar uma realidade já modelada pela atividade psíquica 

materna e tornada, graças a ela, representável: o real sem 

sentido, inacessível à psique, é substituído por uma realidade 

humana, porque investida pela libido materna, realidade a qual 

só é remodelável pelo originário e pelo primário, graças a este 

trabalho prévio. 101  

 

Aulagnier afirma que a psique se apropria de um objeto marcado pelo 

princípio de realidade, uma vez que o objeto é proveniente do processo 

secundário da mãe, e o transforma em um objeto modelado apenas pelo 
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princípio do prazer – próprio do processo primário. Ela constata que o que a 

mãe transmite das suas representações são registradas pelo bebê nos níveis 

dos processos originário e primário. 

A autora postula que o eixo básico da problemática identificatória está 

nas relações de transmissão de um reprimido que foram estabelecidas entre o 

porta-voz e o corpo do bebê, e entre o porta-voz e a ação repressora. 

Desde o encontro inaugural boca-seio, acontece uma coincidência entre 

uma demanda por parte do bebê e o desejo materno de que o bebê demande o 

seu seio. Essa demanda inicial do bebê foi chamada por Aulagnier de demanda 

primária, e refere-se à demanda de libido materna e que é emitida à mãe. A 

esse respeito, ela afirma que “[...] qualquer manifestação de vida do sujeito é 

interpretada pela mãe como um apelo, como uma mensagem da qual ela seria 

destinatária, interpretação que por sua vez é forjada nos moldes do seu próprio 

desejo.” 102 

Desse encontro resulta uma identificação do bebê com as percepções 

coextensivas à resposta materna a sua demanda, denominada por Aulagnier 

de identificação primária. De acordo com a autora, o encontro boca-seio deve 

promover, ao menos, um mínimo de prazer para que o bebê busque reviver 

essa vivência. 

A identificação primária consiste num protótipo identificatório, precursor 

de um Eu ainda inexistente. Isso quer dizer que Aulagnier postula que, desde o 

início da vida, através do encontro inaugural boca-seio, ou, conforme Freud, 

através da vivência de satisfação, já existe uma identificação. 

                                                           
102 AULAGNIER, P. Um intérprete em busca de sentido. V. I e II, São Paulo: Escuta, 1990. P.197 
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Segundo a autora, a identificação primária acontece no momento do 

encontro entre uma psique – a do bebê - e um mundo externo – formado 

principalmente pelo próprio corpo do bebê e pela psique dos outros, em 

especial pela da mãe –, onde o demandante – que sequer sabe o que 

demanda -, recebe o seio materno. Apenas nessa primeira vivência, o seio 

torna-se suporte de um desejo e de uma demanda que coincidem. Violante 

interpreta que “o que especifica essa identificação primária, através da qual o 

bebê se identifica com as percepções coextensivas à resposta materna, é a 

alienação do bebê no desejo e no imaginário da mãe.” 103 

A demanda primária é uma demanda de libido que visa o desejo 

materno; Aulagnier postula a necessidade da precedência de um desejo – ou 

de uma oferta – e acrescenta que essa demanda denuncia um acordo de “ser 

resposta em conformidade com a oferta” 104. “Ser conforme a oferta” quer dizer 

que, independentemente do que lhe for oferecido, o bebê dirige a si próprio 

uma de ser conforme a oferta.  

À identificação primária segue-se a identificação especular, momento do 

advento do Eu, nomeado por Lacan como estádio do espelho e reiterado por 

Aulagnier. Para ela, o encontro entre sujeito e ego especular irá instaurar o 

registro imaginário como lugar das identificações do Eu, oferecendo ao sujeito 

uma aparente autonomia. O ponto de partida é o “[...] momento no qual se 

realiza o encontro entre um olhar e um visto identificado por aquele que olha 

como idêntico a si mesmo” 105. Esse é o momento que Lacan denomina de 

                                                           
103 VIOLANTE, M.L.V.V. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. Rio de Janeiro: Vozes, 
1995. P. 95.   
104 AULAGNIER, P. Um intérprete em busca de sentido. V. I e II, São Paulo: Escuta, 1990 P. 197. 
105 Id., ibid. P.201. 
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“assunção jubilosa de si”, momento narcísico fundamental, no qual o visto e o 

escutado se unem. 

Aulagnier situa o surgimento do Eu como a entrada em cena de um 

tempo histórico, já que, no advento do Eu, acontece a unificação das zonas 

erógenas, promovendo assim, o surgimento da linguagem. 

Abro aqui um parêntese para introduzir dois conceitos de Aulagnier que 

referem-se ao momento do surgimento do Eu. A autora fez uso das noções de 

“prazer suficiente” e “prazer necessário” para enfatizar a necessidade de a 

realidade na qual o sujeito nasce permitir a preservação do funcionamento do 

corpo e das atividades de representação – pictográfica, fantasmática e ideativa 

– para que o Eu possa investir em si mesmo, nos outros e na realidade. 

O prazer necessário é aquele sem o qual a vida do Eu torna-se 

impossível. Este prazer deve advir: do próprio corpo e do seu bom 

funcionamento; do fato de ter sido antecipado, pré-enunciado e pré-investido 

pelo desejo materno; de poder investir em um mínimo de referências e 

pensamentos com função identificatória; e do encontro de ao menos um outro 

Eu que seja ponto de apoio e suporte de investimento. 106 

Já prazer suficiente deriva dos investimentos que o Eu realiza, de suas 

escolhas – entre elas a escolha amorosa e o projeto identificatório - e de seus 

próprios pensamentos. 

Fechado o parêntese retorno às noções de identificação e demanda. 

                                                           
106 VIOLANTE, M.L.V.V.  Piera Aulagnier. Uma contribuição contemporânea à obra de Freud. São Paulo: Via 
Lettera/FAPESP, 2001. P. 58. 
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Aulagnier postula que, assim como a identificação primária está 

relacionada à demanda primária, a identificação especular responde às 

demandas pré-genitais, que são demandas de objetos com brilho fálico – fezes, 

pênis, bebê, etc. A autora entende que nesse tempo – o especular -, o olhar da 

mãe é a referência que o filho tem para confirmar o valor de sua imagem. A 

partir do momento em que o sujeito passa a perceber-se como uma unidade 

autônoma, passa a poder “nomear-se de modo diferente do puro eco da 

oferta”107, e descobre que essa conquista só pode ser efetivada no momento 

em que se torna objeto de prazer para um outro. 

O sujeito identifica no espelho a imagem sobre a qual falava o discurso 

que lhe foi enunciado; o Eu passa a apropriar-se desses enunciados que se 

constituirão como um ponto de ancoragem para as identificações; e, segundo 

Aulagnier, o Eu do sujeito pode exercer suas funções – pensar e investir - 

eficientemente na medida em que ele “[...] pode assegurar-se conjuntamente 

com a estabilidade dessas referências que são seu reconhecimento e o 

reconhecimento de si mesmo pelo olhar dos outros.” 108 

O momento identificatório seguinte a ser postulado por Aulagnier é o que 

ela denominou de identificação simbólica. Esse tempo ocorre quando o 

responsável pela função paterna faz operar a castração simbólica, uma 

intervenção psíquica que mediatiza a relação da criança com a mãe e faz com 

que ela – a criança – possa, até o final do Édipo, desidealizar o seu Eu ideal 

graças à assunção da castração. 

                                                           
107 VIOLANTE, M.L.V.V.  Piera Aulagnier. Uma contribuição contemporânea à obra de Freud. São Paulo: Via 
Lettera/FAPESP, 2001. P. 204. 
108  AULAGNIER, P. A violência da Interpretação: Do pictograma ao enunciado. Rio de Janeiro: Imago, 1979. P. 
167. 
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Aulagnier concebe a castração como “[...] a descoberta, no registro 

identificatório, de que não ocupamos jamais o lugar que acreditávamos nosso e 

que inversamente já estávamos destinados a ocupar um lugar no qual não 

poderíamos ainda nos encontrar.” 109 

Para a autora, castração e identificação são as duas faces de uma 

mesma unidade, e postula que, uma vez o Eu constituído, cada vez que as 

referências identificatórias oscilarem ressurgirá a angústia. A angústia de 

castração é considerada por Aulagnier como um tributo que todo sujeito paga 

ao Eu, sem o qual ele não poderia ser sujeito de seu discurso.110 

Uma vez assumida a castração, inicia-se uma demanda pós-edípica que 

é de ideais do Eu, dirigidos a si mesmo. Para Aulagnier a identificação 

simbólica é formada de dois momentos. O primeiro deles, o tempo de 

compreender, refere-se ao tempo do advento do Eu até a castração. O 

segundo vai do tempo de compreender ao tempo de concluir, o que culmina 

com a identificação ao projeto. 111 

O projeto a que essa identificação se refere é o projeto identificatório, 

concebido por Aulagnier, de modo semelhante ao conceito freudiano de ideal 

do ego, sendo  

[...] os enunciados sucessivos pelos quais o sujeito define seu 

anseio identificatório, ou seja, seu ideal. O ‘projeto’ é aquilo que, 

na cena do consciente, se manifesta como efeito de mecanismos 

                                                           
109 AULAGNIER, P. A violência da Interpretação: Do pictograma ao enunciado. Rio de Janeiro: Imago, 1979. P. 
158. 
110  Id., ibid. P.158-59 
111 Aulagnier, P. Um intérprete em busca de sentido. V. I e II, São Paulo: Escuta, 1990. P. 210. 
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inconscientes próprios da identificação; representa, a cada 

etapa, o compromisso em ato. 112 

 

Supor um acesso ao ideal do ego, conforme proposto por Freud, implica 

a superação e a desidealização do ego ideal, assim como a assunção da 

castração e do recalcamento secundário.  

Aulagnier considera que o tempo da identificação simbólica é enfatizado 

como aquele ligado também aos emblemas identificatórios disponíveis no meio 

social da criança. A autora considera impossível dissociar as funções exercidas 

pelo Eu ignorando a participação sociocultural na qual o sujeito se constitui. 

 É possível concluir, mediante esses conceitos, que a dialética 

identificatória na constituição do Eu, conforme proposta por Aulagnier, é 

formada da identificação primária, da identificação especular e da identificação 

simbólica; associadas, respectivamente, à demanda primária, às demandas 

pré-genitais e à demanda pós-edípica. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
112 Aulagnier, P. Um intérprete em busca de sentido. V. I e II, São Paulo: Escuta, 1990. P. 214. 
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CAPÍTULO III 

A psicopatologia 

 

“[...] que está em poder do eu, de seu 

trabalho de investigação, de conhecimento, 

de previsão, inventar respostas frente às 

mudanças do ‘meio’ psíquico e físico que o 

envolve, mas que não está em seu poder 

inventar novas defesas, se certas condições 

(internas e externas), necessárias para o seu 

funcionamento lhe faltarem.” 113 

 

 

3.1 A Melancolia, segundo Freud 

 

Freud, em “Luto e Melancolia” (1915/1917), reconhece traços mentais 

próprios da melancolia e salienta, entre eles, “um desânimo profundamente 

penoso, a cessação de interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade 

de amar, a inibição de toda e qualquer atividade, e uma diminuição dos 

sentimentos de auto-estima a ponto de encontrar expressão em auto-

recriminação e auto-envilecimento, culminando numa expectativa delirante de 

                                                           
113 AULAGNIER, P. O aprendiz de historiador e o mestre-feiticeiro – Do discurso identificante ao discurso delirante. 
São Paulo: Escuta, 1989. P. 228. 
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punição” 114. O autor conclui ainda, que a característica mais marcante da 

melancolia é a insatisfação do ego. 

Freud postula que esses traços mentais aparentam ser uma reação à 

perda, atribuindo a melancolia a uma “disposição patológica” e a um fator 

desencadeante – no caso, a perda real ou emocional do objeto amado ou de 

um ideal. 

Segundo o autor, a maior parte das características encontradas na 

melancolia estão presentes também no luto. Ele afirma que ambos podem 

constituir uma reação à perda de um objeto amado, mas enquanto no luto o 

objeto perdido é facilmente identificado, na melancolia o mesmo não acontece. 

A consciência que o sujeito tem na melancolia, segundo Freud, não lhe é 

essencial; em outras palavras, ele afirma que “mesmo que o paciente esteja 

cônscio da perda que deu origem à sua melancolia, mas no sentido de que ele 

sabe quem ele perdeu, mas não o que ele perdeu nesse alguém” 115. 

Freud destaca ainda outra característica fundamental não somente para 

a distinção entre a melancolia e o luto, mas para a compreensão de sua 

particularidade: uma diminuição extraordinária da auto-estima e um 

empobrecimento do ego em grande escala. Segundo o autor, enquanto no luto 

o mundo se torna pobre e vazio, na melancolia, é o próprio ego. Ele destaca 

que, nesses casos, “o paciente representa seu ego para nós como desprovido 

de valor, incapaz de qualquer realização e moralmente desprezível; ele se 

repreende e se envilece, esperando ser expulso e punido. [...] Esse quadro de 

um delírio de inferioridade (principalmente moral) é completado pela insônia e 

                                                           
114 FREUD, S. (1917 [1915]) Luto e Melancolia. ESB, v. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 250. 
115 Id., ibid. P. 251. 
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pela recusa a se alimentar, e – o que é psicologicamente notável - por uma 

superação do instinto que compele todo ser vivo a se apegar à vida” 116. Freud 

parece dar a entender que, na melancolia, a pulsão de morte prevalece de 

forma significativa sobre a pulsão de vida. 

Freud destaca como pré-condição da melancolia a forte fixação no 

objeto e, no caso de uma perda, a libido livre – que esteve ligada ao objeto que 

foi perdido – não é deslocada para outro objeto, mas direcionada ao próprio 

ego. O autor entende que esse processo promove uma identificação do ego 

com o próprio objeto perdido; “dessa forma, uma perda objetal se transformou 

numa perda do próprio ego, e o conflito entre o ego e a pessoa amada numa 

separação entre a atividade crítica do ego e o ego enquanto alterado pela 

identificação” 117.  

Apoiado numa observação de Otto Rank, Freud postula que a escolha 

do objeto na melancolia é efetuada numa base narcisista, de modo que a 

catexia pode retornar ao próprio ego quando houver uma perda do objeto. A 

esse respeito, ele postula que “a identificação narcisista com o objeto se torna, 

então, um substituto da catexia erótica, e, em consequência, apesar do conflito 

com a pessoa amada, não é preciso renunciar à relação amorosa.” 118 O autor 

entende esse processo como sendo uma regressão de um tipo de escolha 

objetal para o narcisismo. 

A escolha objetal do tipo narcisista é aquela em que o próprio eu do 

sujeito é tomado como objeto. Freud refere-se a ela em “Sobre o Narcisismo: 

                                                           
116 FREUD, S. (1917 [1915]). Luto e Melancolia ESB, v. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 251-252. 
117 Id., ibid. P. 255.  
118 Id., ibid. P.255. 
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uma introdução”119 e postula que, nesse caso, a escolha é feita de acordo com: 

o que ela própria é (isto é, ela mesma), o que ela própria foi, o que ela própria 

gostaria de ser, alguém que foi uma vez parte dela mesma – isto é, a mãe 

fálica. 

Voltando ao texto “Luto e Melancolia”, Freud refere-se à identificação 

como uma “etapa preliminar da escolha objetal, a primeira forma pela qual o 

ego escolhe um “objeto” e acrescenta que o “ego deseja incorporar a si esse 

objeto, e, em conformidade com a fase oral ou canibalista do desenvolvimento 

libidinal em que se acha, deseja fazer isso devorando-o” 120. O autor reitera 

essa teoria, em “O Ego e o Id” (1923), quando postula que a identificação com 

os pais “aparentemente não é, inicialmente, a conseqüência ou resultado de 

uma catexia objetal; é uma identificação direta e imediata, e se verifica mais 

cedo do que qualquer catexia objetal” 121. Isso se dá porque a catexia de objeto 

e a identificação não se discriminam inicialmente. 

Para entender de que maneira as auto-recriminações e a baixa auto-

estima se justificam diante de uma identificação com um objeto amado e 

perdido, Freud postula a ambivalência com relação ao objeto. Segundo ele, 

essa ambivalência possibilita que parte da catexia erótica do melancólico volte 

à etapa do sadismo. Nas palavras do autor, “se o amor pelo objeto se refugiar 

na identificação narcisista, então o ódio entra em ação nesse objeto 

substitutivo, dele abusando, degradando-o, fazendo-o sofrer e tirando 

                                                           
119 FREUD, S. (1914). Sobre o narcisismo: uma introdução. ESB, v. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1986.  
120 Id., ibid. P.255. 
121 FREUD, S. (1923). O ego e o id. ESB, v. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 44. 
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satisfação sádica de seu sofrimento” 122. O autor postula que o sadismo voltado 

a si se torna o masoquismo. 

Essa atitude masoquista e punitiva com relação a si mesmo parece ser 

obra do “agente crítico” - que Freud denominou, mais tarde, de “superego” –, 

que se manifesta à medida que “uma parte do ego se coloca contra a outra e 

julga-a criticamente, e, por assim dizer, toma-a como objeto” 123. 

Este masoquismo seria, segundo Freud, o ponto que soluciona o enigma 

da tendência ao suicídio124, presente no melancólico. O autor postula que “a 

análise da melancolia mostra agora que o ego só pode se matar se, devido ao 

retorno da catexia objetal, puder tratar a si mesmo como objeto – se for capaz 

de dirigir contra si mesmo a hostilidade relacionada a um objeto, e que 

representa a reação original do ego para com objetos do mundo externo”. 

Freud localiza a melancolia no sistema inconsciente, que ele chama de 

“a região dos traços de memórias de coisas” 125. Acredito que se referindo ao 

processo primário e dando a entender um não acesso a esses conteúdos pela 

via da representação palavra, própria do processo secundário. Segundo ele, na 

melancolia “a ambivalência constitucional pertence por natureza ao reprimido; 

as experiências traumáticas com relação ao objeto podem ter ativado outro 

material reprimido” 126. 

Quando Freud falou inicialmente em neurose narcísica, ele referia-se às 

características das neuropsicoses – principalmente pela regressão da libido ao 

                                                           
122 FREUD, S. (1923). O ego e o id. ESB, v. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 256-257. 
123 Id., ibid. P.257. 
124 A melancolia é a única psicopatologia que Freud relaciona com o suicídio. 
125 FREUD, S. (1923). O ego e o id. ESB, v. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1986. P. 261. 
126 Id., ibid. P. 261. 
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ego. No entanto, em “Neurose e Psicose” (1924), ele restringe o uso do termo 

“neurose narcísica” à melancolia, diferenciando-a tanto das psicoses quanto 

das neuroses de transferência. A esse respeito, Laplanche & Pontalis (1980) 

interpretam que, para Freud, a melancolia ocupa a linha divisória entre a 

neurose e a psicose. 127 

Apesar de Freud descrever e fazer considerações imprescindíveis à 

compreensão da melancolia, alguns pontos - como a sua etiologia e uma 

suposta “disposição patológica” - continuaram confusos e incompletos. Para 

dar conta de tais questões fez-se necessária a contribuição de pós-freudianos 

para que as questões deste trabalho possam ser melhor investigadas.  

Para tal, recorri a Piera Aulagnier que, apesar de ter escrito muito pouco 

a respeito da melancolia, contribui com conceitos fundamentais para a 

compreensão da etiologia da melancolia128. Já Maria Lucia Violante, apoiada 

nos dois autores citados – Freud e Aulagnier – fez um estudo específico desse 

tema, em seu livro “A criança mal-amada”. Violante propõe uma tese sobre a 

psicogênese e sobre os mecanismos envolvidos na melancolia ou, conforme 

ela própria denominou, na potencialidade melancólica. 

 

 

3.2 Aulagnier e o conceito de potencialidade 

 

                                                           
127 LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J-B. Vocabulário da Psicanálise. 10. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1988. P. 313. 
128 Os conceitos de Aulagnier pertinentes a esse estudo foram apresentados no Cap. II, anterior a este. 



74 
 

  

 

Aulagnier substitui, em sua obra, o conceito estrutura129 - herdado de 

sua formação com Lacan - pelo conceito potencialidade. Sem definir 

inicialmente o que seria uma potencialidade, em “A Violência da Interpretação” 

(1975)130, diz apenas que se trata de uma “potencialidade psíquica”, que 

poderá manter-se como tal ou dela advir a eclosão de uma psicose – nota-se 

que ela não se refere à melancolia ou à potencialidade melancólica, somente à 

potencialidade psicótica.  

Somente, em “O Aprendiz de Historiador e o Mestre-Feiticeiro”131 (1984), 

Aulagnier define que o conceito de potencialidade “engloba os ‘possíveis’ do 

funcionamento do eu e de suas posições identificatórias, uma vez terminada a 

infância” 132. 

Segundo a autora, o Eu infantil recorre a um polimorfirsmo de defesas 

que, no enfrentamento dos conflitos identificatórios, deverão culminar numa 

escolha defensiva, a qual será função da frequência e da natureza dos 

obstáculos encontrados no momento da castração simbólica. 

É nesse momento, o da castração simbólica, que a potencialidade – 

neurótica, psicótica ou polimorfa – instala-se, a menos que antes ecloda um 

autismo ou uma psicose infantil. Segundo Aulagnier, nas neuroses o conflito 

identificatório instala-se entre o Eu e seus ideais; nas psicoses o conflito é 

entre as dimensões identificada e identificante do Eu; na potencialidade 

polimorfa, o conflito é misto, ou seja, no interior do Eu e entre o Eu e seus 

ideais. 

                                                           
129 AULAGNIER, P. Remarques à propos de la structure maniaco-dépressive. 1961. 
130 AULAGNIER, P. A violência da Interpretação: do pictograma ao enunciado. Rio de Janeiro : Imago ,1979. 
131 AULAGNIER, P. O aprendiz de historiador e o mestre-feiticeiro – Do discurso identificante ao discurso delirante. 
São Paulo: Escuta, 1989 
132 Id., ibid. P. 228 
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De acordo com a autora, o abandono das defesas psicóticas pressupõe 

que o Eu tenha adquirido uma certeza quanto ao seu direito de ser desejante 

ter sido reconhecido pelos outros, ao mesmo tempo que, portador de atributos 

suportes do desejo do Outro, não acreditará mais na mutilação desses 

atributos. Como veremos mais adiante, a hipótese diagnóstica desse estudo 

supõe uma dificuldade na crença desses atributos, decorrente da realidade 

histórica de Marilyn Monroe. 

A teoria psicanalítica freudiana ensina-nos que a função materna age 

numa fase primitiva do desenvolvimento psíquico do sujeito e os déficits dessa 

função, segundo Aulagnier, terão conseqüências “mais difíceis de serem 

compensadas”133. Ao estudar a relação do casal parental entre si e entre 

ambos e a criança, Aulagnier procura entender a gênese do conflito no 

passado mais longínquo do sujeito, investigando detalhadamente o desejo 

materno e paterno de ter filhos e por esta criança. 

Conforme visto no capítulo anterior, Aulagnier postula que o desejo de 

ter filhos refere-se ao desejo de ter filhos singulares e autônomos. Já o desejo 

de maternidade – que, além de ser relevante no estudo da psicopatologia, faz 

parte da realidade histórica do sujeito deste estudo - é vivido narcisicamente, 

como uma relação incestuosa vivida com a própria mãe – de quem ela jamais 

se separou e quem, via de regra, também não teve desejo de ter filhos ou de 

ter aquela filha. Aulagnier postula que a mulher que tem desejo de maternidade 

vive a gravidez como algo penoso ou prazeroso, na medida em que a gravidez 

lhe permite fantasmar o bebê como parte de seu corpo, como “uma espécie de 

                                                           
133 AULAGNIER, P. A violência da Interpretação: do pictograma ao enunciado. Rio de Janeiro : Imago ,1979. P. 
187. 
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enchimento corporal, de órgão justaposto que nela e graças a ela se 

desenvolve.” 134  

Nesse ponto, encontra-se o perigo de viver o parto como uma mutilação. 

Para defender-se de uma psicose puerperal, a mãe recalca arbitrariamente no 

filho o não recalcado em sua própria psique. Aulagnier considera que esse não-

recalcado configura uma “significação primária de sua relação à sua mãe” 135, 

impedindo o acesso àquilo que a função materna simboliza.  

Nos casos onde o ancoramento da sombra falada e do desejo materno 

no corpo real do bebê não é possível, isso pode ser fruto do que Aulagnier 

chamou de traumatismo do encontro. Nesse caso, ocorrem rupturas entre as 

expectativas contidas na sombra falada e a realidade do corpo do bebê. 

Obviamente, esse traumatismo acontece somente àquelas mães que já 

possuem algum comprometimento psíquico, e que não conseguem depositar 

no bebê real as expectativas imaginadas e imaginárias forjadas antes do seu 

nascimento. 

Violante interpreta que, no caso de a mãe sofrer um traumatismo do 

encontro, “isto vem denunciar a qualidade do desejo que essa mãe alimentou 

desde que concebeu esta criança: provavelmente, antes de um desejo de ter 

filhos ou por esta criança, houve desejo de ser mãe ou de maternidade” 136. 

Vale ressaltar que quem sofre o traumatismo é a mãe, apesar de ser o 

bebê quem sofra seus efeitos mais severos – provenientes de um impedimento 

                                                           
134 AULAGNIER, P. Um intérprete em busca de sentido. V. I e II, São Paulo: Escuta, 1990. P. 19. 
135 AULAGNIER, P. A violência da Interpretação: do pictograma ao enunciado. Rio de Janeiro : Imago ,1979. P. 
190. 
136 VIOLANTE, M.L.V. Acréscimo aos fundamentos da potencialidade melancólica. In: desejo e identificação. Pg 
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materno de investir libidinalmente nesse filho. A esse respeito, Aulagnier 

postula que “[...] se (a mãe) não experimenta prazer, se não há circulação de 

uma experiência de prazer comum pela via do corpo, a psique do infans não 

receberá ‘o alimento’ prazer que necessita, numa forma apta para assimilá-lo 

ou metabolizá-lo.” 137  

Nos casos de traumatismo do encontro, Aulagnier, ao referir-se à mãe, 

postula que este “poderá desembocar num estado melancólico, num episódio 

psicótico ou na instalação de um quadro depressivo” 138.   

Aulagnier postula que a violência primária possui um caráter constituinte 

e estruturante, portanto, faz-se, antes de tudo, necessária ao bebê. A autora, 

quando fala sobre a possibilidade de a mãe não ter condições de exercer essa 

função devidamente, postula que “Viver exige, evidentemente, a satisfação de 

uma série de necessidades as quais o infans não pode suprir de forma 

autônoma; mas, exatamente por isso, as ‘necessidades’ da psique exigem uma 

resposta, sem a qual o infans pode perfeitamente, apesar de seu estado 

prematuro, decidir recusar a vida.” 139 

A autora considera que este fato ocasiona, mais tarde no sujeito, uma 

cisão que “nos esclarece certas formas de anorexia e de adição e, também, a 

problemática relacional subjacente desses casos clínicos [...] que definimos 

como estados limites” 140 

                                                           
137 AULAGNIER, P. Um intérprete em busca de sentido. V. I e II, São Paulo: Escuta, 1990 P. 160.  
138 AULAGNIER, P. Nascimento de um corpo origem de uma história. In: VIOLANTE, M. L. V. Desejo e 
Identificação. São Paulo: Annablume, 2010. Pg 51 
139 AULAGNIER, P. A violência da Interpretação: Do pictograma ao enunciado. Rio de Janeiro: Imago, 1979. P. 
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140 AULAGNIER, P. Nascimento de um corpo origem de uma história. In: VIOLANTE, M. L. V. Desejo e 
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Como já vimos, o Eu deve ter sido identificado, falado e investido pelo 

Outro. Seu primeiro capítulo é escrito através do estabelecimento de 

referências identificatórias fornecidas pelos pais, de quem o bebê depende, em 

virtude de sua prematuridade. A falta de consistência das referências 

identificatórias iniciais mina o que deveria ser um suporte seguro, permitindo a 

infiltração do conflito no interior do Eu. Aulagnier constata que é melhor para a 

criança antes defrontar-se com um mito do que com um silêncio concernente a 

sua origem. 

 

3.3 A Potencialidade Melancólica 

 

O conceito de Potencialidade Melancólica foi construído por Violante, em 

“A Criança Mal-Amada” 141, livro baseado em tese de doutorado e 

fundamentado nas teorias de Freud e Aulagnier. Violante utilizou como suporte 

sua experiência clínica em consultório particular, com adultos e crianças, 

inclusive com crianças portadoras de uma realidade histórica marcada pela 

rejeição ou indiferença materna. 

Violante parte do princípio postulado por Aulagnier de que do ponto de 

vista da constituição psíquica, o Eu infantil possui um leque de defesas de que 

pode dispor para fazer frente aos seus conflitos identificatórios. Esses 

polimorfismos de defesa não são necessariamente sinal de uma 

psicopatologia, no entanto, no término da infância, essas defesas submetem-se 
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à primazia de uma escolha defensiva frente ao conflito identificatório com o 

qual o Eu tem que lidar. O Eu então adquire em definitivo um modo de 

funcionamento possível diante da posição identificatória por ele assumida e dos 

conflitos que tiver que travar com sua realidade interna e externa.142 

Violante considera que a potencialidade adquirida pelos sujeitos de seu 

estudo é melancólica, uma vez que estes exibem vários traços melancólicos, 

no entanto, sem manifestação aberta da melancolia. A autora identifica como 

sendo traços melancólicos o “Eu empobrecido e dotado de baixa auto-estima, 

dependência de provisões narcísicas vindas de fora, ou seja, o Eu mantém-se 

como objeto do outro, ao lado de um baixo investimento da libido objetal, 

extrema docilidade, negação da agressividade e sexualidade difusa.” 143  

A autora propõe a existência de uma potencialidade melancólica na 

psicogênese da melancolia, ao invés da genérica “disposição patológica” a que 

Freud se refere. Ela acredita que esta disposição psíquica à melancolia pode 

ou não manifestar-se no caso de uma crise, “sob certas circunstâncias de 

perda real ou imaginária de amor, de alguém, de um ideal ou de uma ilusão” 

144. De qualquer forma, trata-se de uma perda de referenciais identificatórios e, 

segundo Violante, circunstâncias semelhantes não têm força o suficiente para 

desencadear a eclosão de uma melancolia em um sujeito não portador dessa 

potencialidade. 
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A autora postula como sua tese, que a desqualificação do narcisismo 

devido à perda prematura do amor materno tem um poder facilitador no 

estabelecimento da potencialidade melancólica. 145  

Violante, baseando-se em Hugo Bleichmar146, faz uso do conceito de 

desqualificação narcísica para designar “a presença da rejeição, da indiferença 

e, mesmo da ausência da mãe e seus efeitos no narcisismo infantil” 147. A 

rejeição pode manifestar-se como um abandono ou adoecimento seguido de 

morte da mãe e, segundo a autora, favorece a constituição de um Eu 

empobrecido e dotado de baixa auto-estima. 

A autora considera que, enquanto o amor materno leva a criança a 

investir narcisicamente no próprio Eu, a rejeição materna conduz o sujeito a 

“[...] subestimar-se e, consequentemente, a pouco estimar o outro, ainda que o 

idealize e que dele dependa para ter referências de si. Em outras palavras, 

enquanto o desejo da mãe pelo filho instaura o seu narcisismo – o qual mais 

tarde deverá ser relativizado e não extinto -, a rejeição materna desqualifica-o, 

impedindo o auto-investimento no Eu.” 148 

Com a desqualificação de seu narcisismo, a dimensão identificante do 

Eu não pode assumir com júbilo a dimensão indentificada, visto que houve um 

baixo investimento libidinal por parte da mãe. Violante postula que, nessa 

situação, “o júbilo cede lugar ao antijúbilo e o Eu não se constitui na sua 

primeira forma, como um Eu ideal, libidinalmente investido. Desse modo, 

                                                           
145 VIOLANTE, M.L.V.V. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. Rio de Janeiro: Vozes, 
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estabelece-se um primeiro conflito identificatório entre a dimensão identificante 

do Eu e a identificada, que fora mal enunciada e mal investida pela libido 

materna.” 149 

A autora postula que o sujeito portador de uma potencialidade 

melancólica não necessariamente é fruto do ódio ou do não-desejo dos pais, 

mas que, ao sofrer a perda de amor prematuramente, com um Eu ainda em 

formação, não chega a constituir uma unidade narcísica. O Eu ideal não pode 

ser auto-investido e não completa sua diferenciação com relação ao Eu 

materno – no caso, da mãe fálica. 

Portanto, o primeiro déficit que o Eu do sujeito portador de 

potencialidade melancólica sofre é na identificação especular, na constituição 

do seu Eu. A impossibilidade de assumir-se com júbilo dificulta muito a esse 

sujeito a assunção da castração simbólica. 

Aulagnier concerne, a respeito da potencialidade psicótica, que, apesar 

desta estabelecer-se em definitivo no final da infância, ocorre nela um déficit 

“logo no começo do advento do Eu” 150. Nela houve a impossibilidade de o Eu 

adquirir as certezas de que: seus atributos não serão mutilados e que o seu 

direito de desejar foi reconhecido pelos outros. Isto provocará um conflito 

identificatório no interior do Eu, onde a dimensão identificante passa a ter um 

ódio radical pela identificada. 151 
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Em conformidade com os critérios estabelecidos por Aulagnier, Violante 

concebe a potencialidade melancólica como uma potencialidade polimorfa. A 

autora localiza a potencialidade melancólica entre as potencialidades 

neuróticas e as potencialidades psicóticas - do mesmo modo que Freud coloca 

a melancolia, na linha divisória entre as neuroses de transferência e a 

psicoses. 

Isso significa que para a autora, a disposição psíquica decorrente da 

posição identificatória assumida pelo Eu desses sujeitos ao término da infância 

– e consequentemente o modo deste Eu funcionar – localiza-se entre as 

neuroses e as psicoses, abrigando um conflito identificatório composto: no 

interior do Eu - como nas psicoses - e entre o Eu e seus ideais – como nas 

neuroses. 

A autora considera a potencialidade melancólica sobredeterminada por 

uma conjunção de fatores: constitucional, disposicional e advindo das 

experiências infantis do sujeito. No entanto, a proposta de Violante é a de que 

a gênese da potencialidade melancólica está ligada a um primeiro déficit que 

ocorre no momento da constituição do Eu, através da identificação especular – 

assim como Aulagnier postula com relação à potencialidade psicótica.152 

Na potencialidade melancólica, ocorre uma ausência de referências 

identificatórias libidinalmente auto-investidas pelo Eu. Desta forma, o Eu 

empobrecido deste sujeito demanda amor ao outro, e, portanto, demanda-lhe 

identificação; daí a dependência de provisões narcísicas de fora. 

                                                           
152  VIOLANTE, M.L.V.V. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. Rio de Janeiro: Vozes, 
1995. P. 136. 



83 
 

  

 

O sujeito portador de potencialidade melancólica mantém-se 

demandante antes que desejante. Segundo Violante, para que ele tenha 

referências identificatórias investíveis de si, ele depende do outro; e ao 

depender do outro, “seu desejo está submetido ao desejo do outro, o qual será 

sempre idealizado, enquanto o Eu é subestimado.” 153 Há, portanto, uma 

idealização que mantém o Eu dependente de provisões narcísicas vindas de 

fora, ou, conforme a expressão de Radó: “uma súplica desesperada de 

amor”154. 

Violante postula que a idealização que o sujeito portador de 

potencialidade melancólica forja da mãe também acontecerá com relação ao 

outro. O sujeito mantém-se dependente desse outro para lhe demandar amor e 

identificação e, mesmo assim, o seu investimento objetal é baixo, tal qual a sua 

auto-estima. Esse outro é, segundo Violante, “um objeto que responde mais à 

necessidade que ao prazer, ou melhor, o sujeito potencialmente melancólico 

transforma o objeto de prazer em objeto da necessidade, de cujo amor o Eu 

depende para assegurar-lhe uma referência identificatória passível de ser 

investida pelo sujeito” 155.  

A autora postula a existência de um vazio identificatório de referências 

auto-investidas pelo Eu do sujeito portador de potencialidade melancólica. Esse 

vazio impede que esse Eu estabeleça projetos identificatórios factíveis e se 

projete no futuro com a forma de um Eu auto-investido. Investir num Eu futuro 

pressupõe o investimento no Eu atual, tarefa difícil de ser executada pelo 
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sujeito portador de potencialidade melancólica dada a desqualificação narcísica 

por ele sofrida.  

Esse déficit narcísico leva à constituição de um Eu subestimado. 

Violante identifica nesses sujeitos a tentativa de minimizar essa carência 

através de um projeto identificatório de caráter fálico. A autora postula que o 

projeto identificatório buscado “é sempre inatingível, vem reiterar a baixa auto-

estima e a insatisfação do Eu consigo mesmo. Diversamente da potencialidade 

psicótica, na melancólica, o outro pólo do conflito identificatório é entre o Eu e 

seus ideais.“ 156 

O reconhecimento desse conflito entre o Eu e seus ideais ratifica a 

classificação que Violante propõe – de a potencialidade melancólica ser uma 

modalidade de potencialidade polimorfa, onde o conflito é misto. O outro 

conflito – entre as dimensões identificante e identificada do Eu – é reconhecível 

através da impossibilidade de o Eu adquirir as certezas de que: seus atributos 

não serão mutilados e que o seu direito de desejar foi reconhecido pelos 

outros. 

A autora constata que, mesmo quando os sujeitos possuem um acesso 

a uma causalidade inteligível a respeito de seu sofrimento, “representações 

primitivas exercem um poder peculiar de atração” 157. Violante refere-se aos 

processos primário e originário que, respectivamente, levam o sujeito a atribuir 

seu sofrimento à onipotência do desejo do outro de recusar prazer ou, de modo 
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mais arcaico, à sua suposta “natureza” auto-engendradora de sofrimento. A 

esse respeito a autora postula que: 

Teoricamente podemos supor que o “fundo representativo” 

construído pelo modo originário do funcionamento 

psíquico, que este sujeito traz de si, do outro e do mundo, 

é o da hostilidade e da rejeição. O desprazer gerado pelo 

desamor materno engendra um “ódio radical”, uma “raiva 

assassina” do identificante pelo identificado.  

 

Violante postula que talvez nesse ponto resida a “base da potencialidade 

melancólica”, na medida em que revela através da auto-agressividade um auto-

ódio. Esse ódio, que tem como primeiro alvo o próprio Eu, é produto do auto-

engendramento do sofrimento relativo à perda do amor materno, já que, se 

mau objeto, má zona. A generalização desse pictograma de rejeição leva à 

representação de um mundo odiante e destrutivo. 158 

Assim, a culpa pela perda do amor materno faz o ódio dirigir-se contra si 

próprio, como se a rejeição sofrida fosse auto-engendrada. Essa hipótese 

sustenta, do meu ponto de vista, a menção que Freud faz a respeito do 

suicídio, em seu texto “Luto e Melancolia”. Penso que o auto-ódio proposto por 

Violante possa levar o sujeito a uma passagem ao ato, que termine com a 

própria vida, mesmo que inconscientemente. 
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CAPÍTULO IV  

Caso clínico: Marilyn Monroe 

 

 

O caso descrito abaixo tem como única referência a biografia da atriz 

americana Marilyn Monroe escrita pelo biógrafo J. Randy Taraborrelli 159. A 

biografia foi considerada completa o suficiente para fornecer os dados 

necessários a uma leitura psicanalítica do caso. Além de descrever 

detalhadamente a vida de Norma Jeane Mortensen – que futuramente passaria 

a chamar-se Marilyn Monroe -, Taraborrelli relata fatos fundamentais da vida de 

Della Monroe e de Gladys Pearl Monroe, que foram, respectivamente, a avó 

materna e a mãe de Marilyn. 

Para os padrões de 1925, Della Monroe, aos 49 anos, com certeza não 

era uma mulher rica, mas tinha um gosto pela extravagância. Era descrita 

como uma mulher atraente, dona de uma inteligência rápida e uma 

personalidade exuberante, mas o tempo não havia sido generoso com ela. 

Com o envelhecimento, não somente perdera a beleza, mas também tornara-

se distante. “Era como se um grande vazio se interpusesse entre o mundo e a 

experiência que Della Monroe tinha dele.”160 

 O interessante é que essa mudança começou com o evento do 

nascimento da filha, Gladys Pearl Monroe. Sofrendo de depressão puerperal, 

Della teve dificuldades em exercer sua função de mãe diante de Gladys e teria, 
                                                           
159 TARABORRELLI, J. R. A vida secreta de Marilyn Monroe. Trad. Débora Isidoro, São Paulo: Planeta do Brasil, 
2010. 
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5 anos depois, outra depressão puerperal na ocasião do nascimento do seu 

segundo filho, Marion. Uma conhecida afirmou que “ela mergulhava em 

profundas depressões depois de ter os bebês”, enquanto membros da família 

de Della acreditavam que as “gestações desencadearam uma doença mental 

que jamais foi revertida”161. Esses dados fazem-me pensar nas condições 

psíquicas que Della tinha para poder ser mãe. A biografia não descreve dados 

da infância de Della - o que possibilitaria a elaboração de uma hipótese mais 

precisa sobre sua constituição psíquica -, mas podemos supor a presença de 

algum comprometimento psíquico. Ao que parece, suas dificuldades 

emocionais impediram-na de investir libidinalmente e de ter um relacionamento 

saudável com os filhos, tornando questionável a qualidade da vivência de 

satisfação experimentada por eles ao nascerem, assim como o desejo que 

sustentou a gravidez. 

Gladys Pearl Monroe aparentemente fora uma jovem feliz, apesar da 

infância tumultuada. Tinha um irmão 5 anos mais novo e perdeu o pai, então 

com 43 anos, que se enforcou após receber um diagnóstico de neurossífilis, 

quando Gladys tinha apenas 9 anos. A mãe, Della - então com 33 anos -, disse 

aos filhos apenas que o pai havia enlouquecido e morrido. 

Após o falecimento do marido, Della teve um breve casamento e, logo 

após, divorciou-se. A partir do momento da separação, passou a sair com uma 

grande variedade de homens, sem se preocupar a respeito de como isso 

poderia afetá-la ou influenciar os dois filhos: Gladys - então com 12 anos -, e 

Marion - com 7 anos. 
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Quando Marion tinha 11 anos, Della o baniu de casa por estar com 

problemas na escola, ser muito turbulento e rebelde em casa. Deixou o menino 

sob os cuidados de uma prima, em San Diego, e nunca mais ouviu falar do 

filho. 

Mais ou menos na mesma época, Gladys, então com 17 anos, casou-se 

com John, doze anos mais velho do que ela. Della não só concordou, como 

incentivou com entusiasmo, a união. Tiveram dois filhos, Robert e Berenice, 

antes do casamento começar a desmoronar. O agora ex-marido levou as duas 

crianças para Kentucky por considerar Gladys inadequada enquanto mãe. 

Gladys sofreu muito com a perda dos filhos e passou, desde então, a beber 

muito. 

Após o divórcio, Gladys teve um novo casamento, que durou cerca de 4 

meses, e separou-se novamente. Após este segundo casamento, Gladys 

passa a sair com diversos homens, realizando uma repetição bastante fiel ao 

que sua mãe havia feito anos antes. 

No final de 1925, Gladys Baker - agora já com 25 anos - descobriu que 

estava grávida pela terceira vez. O número de candidatos a “pai” era bem 

elevado, e, apesar de Gladys ter uma forte crença de que o pai era Charles 

Gifford, este jamais assumiu essa responsabilidade, alegando que ela estivera 

com inúmeros outros homens. 

Em junho de 1926, nascia a filha de Gladys, Norma Jeane Mortensen. 

Com a mãe ausente, pois Della estava morando na Índia, Gladys se pegou 

num grande espiral emocional logo após o parto. O biógrafo sugere que ela 

também tivera depressão pós-parto e afirma que os familiares tiveram a 
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impressão dela ter sofrido do mesmo mal que Della. Gladys passou dias 

desorientada e perturbada após dar à luz a filha. A enfermeira relatou que 

quando o bebê foi posto em seu peito “ela o segurou de olhos fechados”.  

Gladys ficou duas semanas com a filha, tempo suficiente para as 

pessoas perceberem que ela não teria condições de cuidar da menina. Uma 

grande amiga sua, Grace, testemunhou delírios e foi atacada por Gladys com 

uma faca enquanto era acusada de envenenar o bebê. 

À menina foi dado o nome de Norma Jeane Mortensen. O nome, Norma 

Jeane, é referente ao de uma menina de 3 anos de quem Gladys cuidou 

durante um ano, quando tinha 23 anos, após tentativa frustrada de recuperar 

os filhos – Berenice e Jackie –, que tivera com o primeiro marido. Já o 

sobrenome, Mortensen, deve-se a um erro na escrita do sobrenome do 

segundo marido de Gladys, Edward Mortenson. 

Passadas essas duas semanas com a filha, Gladys foi convencida a 

seguir o conselho da mãe e dar o bebê a uma desconhecida, Ida Bolender. 

Quando foi entregue a Ida, Norma Jeane Mortensen não possuía roupinhas, 

nem brinquedos, ou alguém que a incluísse em seus planos. Segundo o próprio 

biógrafo, Norma “passou os primeiros dias de vida sendo simplesmente 

sustentada, não nutrida. Era um fardo, uma carga que precisava ser 

descarregada. [...] não havia atenção o suficiente para ela. Na verdade, 

passaria o resto da vida tentando modificar essas circunstâncias.” 162 A enorme 

dificuldade de Gladys investir libidinalmente na filha fica mais uma vez 
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evidenciada, inclusive, o biógrafo relaciona a carência afetiva que Norma veio a 

demonstrar no decorrer de sua vida às dificuldades de Gladys enquanto mãe. 

Ida era vizinha de Della, e fora escolhida por ela para criar Norma Jeane 

por ser religiosa, responsável, tradicional e altamente moralista, além de 

educar muito bem as crianças que criava. Todas essas características eram 

ausentes tanto em Della quanto em Gladys, o que sugere que a escolha de Ida 

tenha sido justamente por Della conseguir reconhecer minimamente as 

dificuldades – as suas e as de Gladys - e tenha procurado alguém que pudesse 

educar e criar melhor Norma.  

Gladys tinha dificuldades em ver Ida cuidando de Norma Jeane. Apesar 

de, no início, ter tentado fazer visitas regulares à filha, não lhe foi possível 

continuar. Houve um episódio em que, numa visita, Ida encontrou Della 

sufocando o bebê com um travesseiro. Ida e Waine, seu marido, chamaram a 

polícia, que levou Della para casa ao invés de um hospital. Em outro momento, 

Gladys foi flagrada por Ida tentando levar Norma Jeane embora, dentro de uma 

mochila, sem que Ida soubesse. 

Nesse período, Della se tornou a maior confidente de Gladys, 

justamente por compartilharem os mesmos problemas. Della entendia Gladys 

e, com frequência, tinham que convencer uma à outra de que as vozes que 

eram “ouvidas” não eram reais, e de que as pessoas que espiavam eram 

“imaginárias”. 

Em agosto de 1927, Della Monroe faleceu devido a uma fraqueza 

cardíaca, aos 51 anos. Após a morte da mãe, a situação agravou-se bastante 

para Gladys. Inúmeros episódios revelaram um estado crítico: ataques 
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descontrolados, Gladys ouvia muitas vozes e sentia-se perseguida 

constantemente. Nessa mesma época Gladys passa a dividir uma casa com 

Grace, uma amiga que conhecera no trabalho. 

Enquanto isso, Norma Jeane vivia com Waine e Ida Bolender, e parecia 

bem ajustada à sua vida. Ida era muito rigorosa e Norma Jeane tinha a 

sensação de que não havia algo que poderia fazer para agradar Ida. No 

entanto, muitos pensam que Ida tenha transmitido muitos dos melhores traços 

de caráter de Norma Jeane; estas pessoas acharam que, por Norma Jeane ter 

nascido de uma mãe que era um desastre emocional, talvez tenha sido 

favorável ter sido criada por uma mãe firme e controladora. Segundo o 

biógrafo, enquanto Ida transmitiu a Norma “força e determinação”, Gladys 

transmitiu-lhe “vulnerabilidade e instabilidade emocional”. 

Ida tentou adotar Norma Jeane, mas foi impedida por Gladys. A partir 

desse momento, passou a deixar bem claro que não era sua mãe. 

Aos 7 anos de idade, havia em Norma Jeane “uma tristeza profunda e 

compreensível. Era tímida e retraída.”163 

Gladys bebia muito, mas dizia que queria a filha de volta. Então, aos 7 

anos de idade, Norma voltou a morar coma mãe; mas, dessa vez, 

acompanhada da tia Grace, figura que viria a ser muito importante em sua vida. 

Nessa fase, Gladys entrou em nova depressão, a mais forte que vivera até 

então. Chama a atenção o fato de coincidirem o momento da volta da filha – 
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Norma Jeane - com a vivência de uma nova depressão; pode-se dizer que a 

filha renasce para ela, que, mais uma vez, deprime. 

Tia Grace começa a influenciar Norma Jeane, que desde sempre 

chamava a atenção de todos por sua beleza, incentivando-a a gostar de 

cinema e afirmando que, um dia, ela seria uma atriz famosa. Grace levava a 

menina para assistir filmes e cobrava dela uma postura elegante. 

Como as coisas estavam difíceis de serem administradas com Norma 

Jeane, após dois meses de convivência, Gladys e Grace decidiram que a 

menina moraria com um casal de amigos de Grace – George e Maud Atkinson. 

Norma Jeane depois de adulta, já como Marilyn Monroe, afirmaria, várias 

vezes, que tudo o que as pessoas queriam era os cinco dólares semanais que 

a acompanhavam – uma vez que havia o hábito, na época, de pagar uma ajuda 

de custo à família que aceitasse criar uma criança. 

Nessa mesma época, Jackie, filho de Gladys com John, faleceu aos 13 

anos de idade. Quando soube, Gladys gritou para Norma Jeane: “Por que não 

foi você? Por que não foi você?” 

Tempos depois, Gladys recebeu a notícia da morte do avô, e, aos 8 

anos, Norma Jeane via a mãe – com 32 anos – perder a razão: Gladys fora 

diagnosticada com “esquizofrenia paranóide”. Naquele mesmo ano, Grace 

tornou-se “guardiã legal de Norma Jeane”, enquanto Gladys era internada num 

sanatório por tempo indeterminado. 

Após o período com os Atkinson, e então com 9 anos, Norma Jeane 

voltou a morar com a tia Grace; mas quando esta entrou num relacionamento – 
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com Doc Goddard -, as coisas voltaram a se complicar para Norma Jeane. 

Apesar do apelo de Ida para que a menina voltasse a morar com os Bolender, 

Norma Jeane, ainda com 9 anos, foi mandada a um orfanato, onde ficou por 

dois anos. Esse foi “um dos períodos mais sombrios de sua vida”164, apesar 

das visitas dos Bolender e de Grace.   

Com 11 anos, Norma Jeane volta a viver com Grace, mas em 1938, com 

12 anos, Norma Jenae passou a morar com uma tia paterna, Edith Ana Lower 

– que tinha 58 anos -, a qual Gladys e Grace julgaram ser uma boa pessoa 

para cuidar de Norma Jeane. Ana se mostrara uma boa cuidadora e passou a 

criar e orientar melhor Norma Jeane.  

Agora com 12 anos, Norma Jeane teve uma agradável surpresa: 

descobre ter uma meia irmã, Berenice, com quem teria contato até o fim de sua 

vida. Berenice era filha do primeiro casamento de Gladys e entrou em contato 

com Norma, que lhe respondeu com muita felicidade e orgulho; para Norma, foi 

como “a resposta para uma prece”165. 

Norma Jeane começara, já com 13 anos de idade, a desenvolver corpo 

de mulher e a chamar a atenção dos homens, tanto na escola como nas ruas, 

no caminho para a escola; com isso, o mundo “se tornou mais simpático”166 

para ela. 
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Em fevereiro de 1940, devido a problemas financeiros e a uma 

cardiopatia, Ana mandou Norma Jeane voltar a morar com tia Grace e Doc 

Goddard. Lá, Norma Jeane torna-se amiga de Bebe, filha de Doc. 

Em 1941, aos 15 anos, Norma Jeane e Bebe matriculam-se numa 

escola, cujo acesso era facilitado por James – mais conhecido como Jim, que 

dava carona para as meninas. James tinha 20 anos; era o filho caçula, entre 

quatro irmãos, de Ethel Dougherty, amiga de Grace. 

Como Grace e Doc decidiram morar em outro Estado, restava a Norma 

Jeane voltar a viver no orfanato até completar 18 anos ou até ser adotada por 

alguém.  

Então, principalmente para evitar que Norma tivesse que voltar a morar 

no orfanato, Jim, então com 21 anos, e Norma com 16 anos, casaram-se em 

19/6/1942. No casamento, estava presente somente o casal Bolender.  

Uma das preocupações de tia Grace e de Norma Jeane era com relação 

à intimidade sexual do casal, após o casamento; afinal, Norma Jeane era muito 

inexperiente. Em futuros relatos, presentes em sua auto-biografia, Marilyn teria  

afirmado: “o primeiro efeito do casamento em mim foi aumentar minha falta de 

interesse por sexo”167. 

Em muitos aspectos o casamento parecia ir bem, mas surgiam sinais 

inquietantes, como, por exemplo, o fato de Norma Jeane insistir em chamar Jim 

de “papai”. Jim sentia-se muito responsável por ela e sentia que qualquer coisa 

que falasse, ela se desmancharia em lágrimas. A posição paternal que Jim 
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assumira para Norma Jeane fica bem clara, e talvez, não pudesse ter sido de 

outra forma, vistas as circunstâncias do casamento e a carência afetiva de 

Norma Jeane. 

No entanto, uma situação em particular apavorava Norma Jeane: a idéia 

de ficar grávida. O desejo de ser mãe claramente não se fazia presente nessa 

fase de sua vida; além disso, tinha muito medo que acontecesse com ela o que 

acontecera com a avó e a mãe - tinha medo de enlouquecer.  

Em 1944 Norma Jeane conseguiu seu primeiro emprego, numa indústria 

de pequenos aviões controlados por controle remoto. Mas ao retornar para o 

trabalho depois das férias, ela e algumas amigas foram convidadas para posar 

para fotografias para uma unidade militar, que realizava um filme com fins de 

treinamento. Como tia Grace sempre a incentivara e dizia que ela era bonita, 

resolveu tentar. Toda a vida dela mudou naquele momento. Tornou-se popular 

com as fotografias e, com muita rapidez, uma modelo muito procurada. Na 

primavera de 1946, aos 19 anos, estampou a capa de trinta revistas, e, nesse 

mesmo período, começou a beber. 

Nessa época, Jim resolvera, unilateralmente, que era hora de ter um 

bebê; afinal, não aprovava a carreira de modelo da esposa. Norma Jeane 

então, se transfere para o apartamento de tia Ana. Agora, mais do que nunca, 

mostrava-se a jovem forte e resiliente que Ida Bolender havia tentado formar. 

Ainda amava Jim, mas sabia o que tinha que fazer e que não precisava mais 

dele. Jim trabalhava meses fora de casa e Norma Jeane continuava nos seus 

trabalhos fotográficos. Aos 20 anos, Norma Jeane trabalhava muito, e tinha 
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períodos de depressão, que surgiam sem “motivo aparente”. Finalmente, em 

maio de 1946, ela cria forças e se divorcia de Jim.  

Em seguida, assina o seu primeiro contrato com a 20th Century-Fox. Não 

sabia atuar e sua insegurança se tornaria um grande desafio a ser enfrentado. 

Apesar disso, saiu-se muito bem nos testes de câmera; os produtores diziam 

que “sua beleza natural associada ao complexo de inferioridade lhe conferia 

um ar de mistério”168. 

No entanto, pouco antes de assinar o contrato, um dos chefões da Fox 

lhe apontou um grande problema: seu nome não era bom o suficiente. No fim, 

ele próprio escolheu o nome, associando o nome de uma atriz que disse se 

parecer com Norma Jeane (Marilyn Miller) e o sobrenome de solteira de sua 

mãe, Monroe. Norma Jeane não estava tão segura do nome, mas acabou 

dizendo: “acho que sou Marilyn Monroe”169. 

Apesar da rapidez com que assinou o primeiro contrato, não havia 

nenhum papel escrito para Marilyn Monroe em algum filme da Fox. Em 1947, 

seu contrato foi renovado, mas tudo o que fizera nesse tempo foram algumas 

fotos em trajes de banho. Apesar das rejeições da Fox, dos problemas de auto-

estima e das depressões repentinas, Marilyn insistiu na carreira e, a partir de 

1948, passou a trabalhar com Natasha Lytess.  

As duas tiveram um relacionamento muito intenso e Marilyn tornou-se 

futuramente, dependente de Natasha. Sempre houve alguém que ocupasse 

esse lugar. Primeiramente, a tia Grace; depois, Natasha e, futuramente, outros 
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professores de atuação, a amiga Pat Kennedy, psiquiatras e psicanalistas, 

sempre havendo a necessidade de alguém que a amparasse emocionalmente 

e que a instruísse enquanto atriz, devido a sua falta de autoconfiança. 

inclusive, segundo o biógrafo, houve na época, entre as pessoas que 

conheciam Marilyn Monroe, muita controvérsia sobre o quanto os tratamentos 

com psicanalistas ajudavam ou pioravam sua situação; muitos acreditavam que 

remexer o seu passado era tão dolorido, que só lhe fazia mal. 

Marilyn Monroe não conseguia estar sozinha, e havia padrão nos 

homens que marcaram a sua vida a partir de então. A principal característica 

está aliada ao fato de todos serem homens consideravelmente mais velhos e 

sempre poderosos. Características essas que remetem a uma figura paterna, 

justamente aquela que mais se ausentou em sua história. 

O primeiro foi Joe Schenck, que tinha 69 anos, enquanto Marilyn tinha 

22 anos. Schenck era presidente da 20th Century Fox, com quem Marilyn havia 

acabado de assinar um contrato. No entanto, foi rapidamente dispensada, 

caindo em mais uma depressão. 

Em seguida Marilyn conhece Johnny Hyde, 53 anos, que não tinha mais 

que um metro e meio de altura, era magro, calvo e nada bonito. Era um homem 

inteligente e influente, não seria intimidado por ninguém, e assim, conquistou a 

admiração e o respeito de Marilyn. Consumaram um relacionamento, apesar de 

ele ser casado e de ela, às vezes, chamá-lo de papai.  

Por acreditar que os medicamentos faziam parte do mundo das 

filmagens, Johnny foi o primeiro a apresentar a Marilyn os barbitúricos, que 

futuramente, contribuiriam para matá-la. A seu pedido, os médicos do estúdio 
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começavam a prescrever-lhe medicamentos com regularidade. Eram prescritos 

remédios para dormir e estimulantes para acordar, que ela usava diariamente, 

durante mais de dez anos, associado a bebidas alcoólicas e remédios para 

emagrecer. 

Johnny faleceu em 1950 de problemas cardíacos e sua perda 

desencadeou um longo processo depressivo em Marilyn, então com 24 anos. 

Natasha ficava repetindo-lhe que ela não estava sozinha, pois temia que 

colocasse fim à própria vida. 

O terceiro romance de Marilyn foi com Joe DiMaggio – então com 36 

anos, nove anos mais velho do que ela. Ex jogador de baseball170, Joe era uma 

lenda viva do esporte americano. Também não era um homem bonito, mas 

sem sombra de dúvidas, era alguém que impunha muito respeito e admiração, 

pois possuía uma imagem muito forte. Marilyn sonhava que com ele tudo seria 

diferente.  

Nessa época, aos 27 anos, seus filmes já faziam sucesso e seu 

reconhecimento era cada vez maior. Mas, Joe não gostava da maneira como 

Marilyn se mostrava em seu trabalho e pedia-lhe que parasse de atuar para 

cuidar da casa; mas esse não era o perfil de Marilyn Monroe. A atração física 

entre eles era imensa; contudo, possuíam valores diferentes. Pode-se resumir, 

a grosso modo, que: ele era conservador, e ela, não. Nenhum dos dois estaria 

disposto a ceder; então, estavam condenados a muito conflito. 

Enquanto isso, a carreira de Marilyn deslanchava. Não com menos 

intrigas, já que protagonizava inúmeras faltas e atrasos regulares. Seus 
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períodos de depressão iam e vinham e, cada vez mais, tornava-se dependente 

das medicações.  

Em 1953, Grace estava com câncer quando toma conhecimento dos 

problemas de Marilyn Monroe. Nessa época ambas tinham o hábito de beber 

várias garrafas de vinho por noite e, aos 59 anos, Grace suicida-se enquanto 

Marilyn, então com 27 anos, estava fora da cidade filmando. No fim desse 

mesmo ano ela quase tivera um colapso por conta dos remédios e das 

depressões.  

O relacionamento com Joe DiMaggio também não ia bem. Mesmo 

assim, casaram-se em 1954 numa rápida cerimônia, mas com o tempo, suas 

diferenças vinham cada vez mais à tona. Joe chegou a bater em Marilyn, que 

chegava às filmagens cheia de hematomas, que eram cobertos pela 

maquiagem.  

Aos 28 anos, Marilyn separou-se oficialmente de Joe, apesar de ainda 

amá-lo; não aturaria mais as agressões, mas Joe sempre faria parte de sua 

vida, mesmo após o divórcio. Neste mesmo ano, em 1954, foi operada de 

endometriose – problema que, via de regra, esteriliza a mulher. 

Outro homem com quem Marilyn se envolveu foi Frank Sinatra, então 

com 38 anos; porém, não levaram o relacionamento adiante - eram apenas 

amigos e amantes. No entanto, mais uma vez, não era qualquer homem, era 

Frank Sinatra, que, além de ser uma celebridade respeitada mundialmente, 

assumiu diante dela um papel bastante cuidadoso e protetor, ou seja, um papel 

de paterno. 
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Aos 29 anos, vivendo em Nova York, Marilyn começou a fazer análise 

com a psiquiatra Margaret Hohenberg. Ela já havia feito análise no passado, 

“mas estava mais determinada que nunca, agora, a se entender, e entender a 

mãe e outras influências em sua vida”. Tinha confiança na análise e esperança 

de que disporia desse recurso, “se algum dia sentisse que estava perdendo a 

razão [...]” – diferentemente do que aconteceu com a mãe e a avó. “Nos dias e 

anos que se seguiram, ela se tornaria mais depressiva que nunca [...]”171; 

dependia dos remédios, apesar da “crescente confiança” que depositava na 

analista. Tinha projetos e investiu na carreira, criando a “Marilyn Monroe 

Productions”.  

O próximo marido de Marilyn seria Arthur Miller, 40 anos, onze anos 

mais velho, escritor e dramaturgo; ele se tornaria “um dos grandes amores da 

sua vida”. O perfil imponente se repetia. Arthur era inteligente e 

reconhecidamente erudito. Mas, mais uma vez, o tempo não ajudava Marilyn. 

Arthur criticava-a muito e ela já tinha problemas de auto-estima. O encanto 

acabou para Marilyn, quando leu num diário de Arthur que ela não era quem 

ele havia imaginado: “era uma criança, não uma mulher. Não era inteligente 

como esperava que fosse e, na verdade, era alguém de quem sentia pena.” De 

acordo com o biógrafo J. Randy Taborrelli, Marilyn “sentia sempre que era 

inferior a quem quer que estivesse com ela” 172  .  

Nesse período, Marilyn consultava-se até cinco dias por semana com 

uma nova psiquiatra, Marianne Kris, recomendada por Anna Freud. Marilyn 

“sabia que possuía problemas emocionais relevantes oriundos da infância, do 
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fato de não ter sido querida, de não ter se sentido amada – e sentia que era 

necessário explorar essas áreas e ver o que podia aprender com elas, ou, no 

mínimo, encontrar a melhor maneira de enfrentar seus demônios.”173  

Em 1957, aos 31 anos, Marilyn descobriria estar grávida de Arthur. 

Queria muito ter o bebê, embora não soubesse mais o que sentia pelo pai da 

criança. Mas, em agosto, ela fora informada de que “a gravidez era tópica”, isto 

é, que o bebê estava fora da localização normal. Estava de cinco ou seis 

semanas de gravidez, quando sofreu aborto espontâneo – o que “a entristeceu 

profundamente”.  

A isso se acrescentou uma carta de Gladys para ela, onde se lia: “[...] 

com a maternidade, vinham também certas responsabilidades, ‘e você’ querida 

filha, não é uma pessoa responsável.” Marilyn ficou muito aborrecida com a 

carta da mãe; começou a beber mais e “com os comprimidos o excesso seria 

fatal. Começou a dizer que ouvia vozes.” E, referindo-se à mãe e à avó, disse: 

“jamais poderei ser como elas [...] porque pelo menos sei que as vozes não são 

reais” 174. 

O evento do aborto se repetiu mais duas vezes e Marilyn descobriu que 

não poderia ser mãe. Esse dado é bastante relevante, pois marca uma 

mudança de posição de Marilyn, que antes temia muito a possibilidade de 

engravidar, e agora, passara a querer muito ser mãe – apesar da natureza do 

desejo (de ter filhos ou de maternidade) ser bastante questionável. 

Obviamente, as notícias abalaram muito Marylin e esta encontrou-se, mais uma 

                                                           
173 TARABORRELLI, J. R. A vida secreta de Marilyn Monroe. Trad. Débora Isidoro, São Paulo: Planeta do Brasil, 
2010. P.258. 
174 Id., ibid. P.263. 



102 
 

  

 

vez, em profundas crises depressivas. Segundo o Taraborrelli, muitos que a 

conheceram disseram que ela nunca mais foi a mesma depois dos três 

abortos. 

De agosto de 1957 a julho de 1958, Marilyn viveu, provavelmente, “a 

mais profunda depressão de sua vida” – levando-a, aos 31 anos, a desinvestir 

no casamento, na carreira de atriz e na “Marilyn Monroe Productions”. 

Pode-se entender como suicida o “uso abusivo de medicamentos para 

dormir e ficar acordada” – o que promovia “um estado constante de confusão 

mental”; sendo que a isso se acrescia o uso excessivo do álcool, sobretudo 

champanhe – combinação “potencialmente letal”. “Ela havia chegado ao ponto 

em que se servia champanhe com as mãos trêmulas, abria uma cápsula de 

medicamento e misturava o conteúdo à bebida para obter um efeito mais 

rápido. Ou, para um resultado ainda mais eficaz, apenas colocava o pó sob a 

língua.”175 Começou a engordar, aumentando de peso, em aproximadamente, 

nove quilos.  

Esther Williams, outra bela artista de mais ou menos a mesma idade, 

observou acerca de Marilyn Monroe, naquela época “Ela era como uma estrela 

cadente. [...] Sabia-se que ia se chocar e se queimar, mas não se sabia como 

[...]176”. 

Marilyn voltou a trabalhar, ainda casada com Arthur Miller. Durante a 

produção de um filme, em 12/9/1958, “após uma longa e emotiva conversa 

telefônica com Arthur, Marilyn tomou uma overdose de pílulas para dormir. Se 
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Paula Strasberg não a houvesse socorrido, poderia ter morrido. Como sempre, 

Marilyn disse que não tivera a intenção de cometer suicídio.”177 Nessa época 

chegou a ser internada numa clínica psiquiátrica por ter sido considerada uma 

suicida potencial, o que foi altamente traumatizante, visto que reviveu seus 

piores dias no orfanato. 

Em meio a esta loucura e vivendo no limite entre a vida e a morte, 

Marilyn conseguiu ainda atuar em vários filmes, sempre com muito desgaste e 

esforço, mas conseguiu. Ganhou muito mais prestígio do que dinheiro, mas 

isso não parecia lhe incomodar muito. 

Com quase 34 anos, com o veredicto de que não poderia ser mãe e o 

casamento chegando ao fim, Marylin sentia-se deprimida e significou a 

esterilidade como um sinal, dizendo a um amigo próximo: “Deus não deve 

querer que eu tenha filhos. Claro. Por que Ele me permitiria ter filhos? Mal 

posso cuidar da minha vida.”178 

Marilyn vinha mantendo as sessões com sua psiquiatra, a Dra. Kris, mas 

por conta das filmagens de um filme, que se passava em Los Angeles, aceitou 

a indicação de iniciar um tratamento com o Dr. Ralph Greenson.  

Dominada pelos remédios, a condição física e mental de Marilyn se 

“deteriorava dia a dia”. “O estresse a dominara a ponto de começar a dizer que 

estava ouvindo vozes de novo. Os medicamentos não surtiam efeito, por isso 

as doses aumentaram. Ralph Greenson prescreveu 300mg. do barbitúrico 
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Nembutal, quando a dose máxima não devia ultrapassar 100mg.”179 Marilyn 

acabou tendo que voltar a Los Angeles para ser internada, devido a uma 

“extrema exaustão”, ou seja, depressão. 

Marilyn teve, ainda, um romance de uma ou duas noites com o então 

presidente dos Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy. Casado e com 43 

anos, mais uma vez ela escolhera um homem bem distinto, o mais poderoso do 

planeta, diga-se de passagem. Mas a alta publicidade em torno do fato viria à 

tona somente após a morte do mesmo e seria rodeada de muita especulação. 

Marilyn era fascinada por ele e procurou-o após um fim de semana, mas nunca 

obteve retorno. 

Antes de completar 35 anos, em janeiro de 1961, ela assinou seu 

testamento e oficializou o divórcio com Miller. Em fevereiro, descreveu a um 

amigo sua “decisão de se suicidar”. Tomada de depressão profunda, não se 

alimentava, estava magra e com um aspecto de doente. “Nem lavava mais os 

cabelos [...]”180, era como se não se importasse com mais nada. Com exceção 

das visitas diárias da Dra Kris, ela se isolou no apartamento, em Nova York, 

recusando a maioria das visitas e demonstrando total falta de interesse em 

manter contato social com os outros. A vida social tornou-se um sacrifício para 

ela, em especial quando ficou mais velha. 

No dia 5 de agosto de 1962, aos 36 anos de idade, Marilyn Monroe foi 

encontrada morta em sua casa, devido a uma overdose de remédios e álcool. 

Ainda hoje, há muita especulação: não se sabe se foi suicídio ou um erro na 

                                                           
179 TARABORRELLI, J. R. A vida secreta de Marilyn Monroe. Trad. Débora Isidoro, São Paulo: Planeta do Brasil, 
2010. P. 330. 
180 Id., ibid. P.396 
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dose dos medicamentos. O fato é que Marilyn já estava no seu limite físico e 

psíquico havia muito tempo, e a rotina que tinha a levaria à morte de uma 

forma ou de outra, após uma vida de muitas glórias, mas muito sofrida. 
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CAPÍTULO V  

Interpretação do caso clínico 

 

 

Norma Jeane Mortensen nasceu em meio a um cenário muito confuso e 

turbulento. O “micro-meio” familiar que recebeu a menina era formado 

basicamente pela mãe – Gladys - e pela avó materna – Della -, ambas 

acometidas de problemas emocionais e psiquiátricos – mãe e filha sofreram 

depressões puerperais e Gladys viria a ser diagnosticada com esquizofrenia 

paranóide. Ao nascer, Norma Jeane não foi investida libidinalmente pela mãe, 

que sofrera uma depressão puerperal, não tendo condições psíquicas de 

exercer suas funções de mãe181. 

No entanto, antes de abordar a realidade histórica e os efeitos da falta 

de investimento libidinal em Norma Jeane, inicio esta construção analisando as 

condições psíquicas que Gladys Monroe possuía ao dever assumir suas 

funções maternas diante da filha. 

Della Monroe teve dois filhos: Gladys – mãe de Norma Jeane - e Marion – 5 

anos mais novo do que Gladys e tio de Norma Jeane -; Della sofreu de 

depressões puerperais após o nascimento de ambos os filhos. Apesar de não 

ter sido internada em instituições psiquiátricas, Della viria a compartilhar com 

Gladys de que ouvia vozes e que tinha a constante sensação de estar sendo 

“espiada”. Houve também um episódio em que Ida Bolender – uma vizinha que 

                                                           
181

 Aulagnier postula que ser mãe implica: amar a criança, estar de acordo com aquilo que o discurso 
cultural dita a respeito da função materna, devotar sentimentos positivos em relação ao pai da criança, 
e ter realizado a repressão da própria sexualidade infantil. 
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viria a cuidar de Norma Jeane até esta completar 7 anos de idade - encontrou 

Della tentando sufocar Norma Jeane com um travesseiro quando esta ainda 

era um bebê.  

O biógrafo, J. R. Taraborrelli182, relata dificuldades de Della em exercer 

suas funções de mãe; e as “profundas depressões” das quais padecia após o 

nascimento dos filhos, permitem-nos inferir que houve dificuldade em receber 

Gladys após o nascimento desta. Apesar de não haver relato biográfico deste 

momento, Gladys possivelmente não foi devidamente investida pela mãe, o 

que pode ter comprometido a qualidade de suas primeiras experiências vitais. 

No caso dessas inferências estarem corretas, a vivência de satisfação e o 

encontro boca-seio possivelmente foram registrados na psique de Gladys como 

um pictograma de rejeição, que viria, entre outras coisas, a influenciar o tipo de 

maternidade possível a ela.  

Com relação ao marido de Della, pai de Gladys, sabe-se muito pouco. 

Nesta biografia é feita apenas uma referência ao pai de Gladys, sobre sua 

morte – um suicídio quando Gladys ainda era criança. 

Penso que, de acordo com esta realidade histórica, o único desejo 

passível de ter sido acessado por Gladys foi o desejo de maternidade, e não o 

desejo de ter filhos. Este desejo – o de maternidade - é concebido por 

Aulagnier como psicotizante, por se tratar de um desejo vivido narcisicamente, 

na forma de uma relação incestuosa com a própria mãe, de quem ela nunca se 

separou. 

                                                           
182

 TARABORRELLI, J. R. A vida secreta de Marilyn Monroe. Trad. Débora Isidoro, São Paulo: Planeta do Brasil, 
2010. 



108 
 

  

 

Della sempre influenciou as decisões na vida de Gladys, que parece não 

ter conseguido se separar devidamente da mãe. Um fato que denuncia essa 

dependência é o de ter partido de Della, e não de Gladys, a iniciativa de 

entregar Norma Jeane para que a vizinha - Ida Bolender - a criasse. 

Abro um parêntese para fazer um comentário a respeito dessa decisão, 

na qual Della parece ter tido clareza de pensamento o suficiente para 

reconhecer as limitações de Gladys e a falta de condições que teria de cuidar 

de Norma Jeane.  

Considero essa atitude como tendo sido fundamental para o destino 

psíquico de Norma Jeane. Caso tivesse continuado ao lado da mãe biológica, a 

mercê dos efeitos da pulsão de morte que dominava Gladys, Norma Jeane 

possivelmente teria um psiquismo ainda mais comprometido. Por mais que Ida 

Bolender não tenha investido libidinalmente em Norma Jeane, acredito que 

esta foi minimamente protegida dos acessos que sua presença provocava em 

Gladys, o que poderia ter piorado ainda mais sua situação. 

Fecho o parêntese e retomo que, na realidade história de Gladys 

Monroe, o desejo entre seus pais – Della e o então marido – não lhe serviu de 

suporte identificatório. Della destituía o marido, que veio a suicidar-se quando 

Gladys ainda era criança.  Na ocasião, Della disse aos filhos – Gladys e Marion 

– que o pai deles havia enlouquecido e morrido, o que deve ter contribuído 

para que Gladys tivesse uma representação enfraquecida do lugar paterno. 

Aos 17 anos, Gladys casou-se com John - um homem 

consideravelmente mais velho do que ela – que, após alguns anos de convívio 

e dois filhos concebidos – Robert e Berenice -, veio a considerá-la “inadequada 
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enquanto mãe”. A biografia não especifica como John chegara a tal conclusão, 

mas podemos supor que Gladys tivera dificuldades de investir naqueles filhos 

assim como em educá-los, dado seu descontrole e instabilidade emocional. 

Após o divórcio com John, Gladys teve um segundo casamento, que 

durou cerca de 4 meses. Novamente divorciada, Gladys passou a relacionar-se 

com uma série de homens quando, aos 25 anos de idade, encontrou-se 

grávida pela terceira vez. Gladys acreditava que Charles Gifford era o pai da 

criança, inclusive, viria futuramente a declarar tal crença a sua amiga Grace, 

mas este, mesmo sendo procurado por Norma Jeane, jamais assumiu a 

paternidade. 

Nesse momento, Gladys estava divorciada do segundo marido, não 

tinha o amparo de um homem que assumisse a paternidade da criança que ela 

estava esperando, e a mãe, Della, de quem era emocionalmente dependente, 

estava morando na Índia. 

Aulagnier postula que os elementos do passado compõem o que é 

possível a uma mãe antecipar sobre seu filho, e, apesar de não podermos 

afirmar que Gladys não foi pré-enunciada e pré-investida por Della, podemos 

inferir que, a ela não foi possível antecipar Norma Jeane através de um desejo 

dirigido à filha como ser autônomo e singular, uma vez que Gladys sofreu de 

depressão puerperal. A isso soma-se o fato de não ter havido continuidade da 

relação de Gladys com o suposto pai de Norma Jeane. 

Assim, não foi possível a Gladys constituir uma sombra falada que 

testemunhasse o seu desejo por aquela criança, ainda ausente. Gladys foi 
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impedida de fazer o “exercício” que a prepararia para investir na sua filha 

quando esta viesse a nascer. 

Norma Jeane nasceu imersa nesta realidade histórica, sem ter sido pré-

enunciada, pré-investida e desejada como um ser autônomo e singular. Os 

primeiros contatos com a mãe, a começar pela primeira amamentação, foram 

marcados pela rejeição: Gladys segurou o bebê de olhos fechados enquanto 

este mamava em seu peito. Segundo descrição do biógrafo, Norma Jeane 

“passou os primeiros dias de sua vida sendo somente sustentada, não nutrida”; 

disso resta interpretar que o bebê pode ter ingerido leite, mas não ingeriu libido 

materna. 

No entanto, apesar dos encontros iniciais com a mãe terem sido 

marcados pela rejeição, a continuidade da vida de Norma Jeane nos leva a 

supor que deve ter havido, também, experiências sensoriais prazerosas, que 

provocaram um mínimo de prazer. Aulagnier postula que o prazer necessário é 

aquele sem o qual a vida do Eu torna-se impossível. Norma Jeane teve um Eu 

constituído; portanto, esse prazer necessário foi vivenciado. Provavelmente, 

alguém tenha tomado Norma Jeane e cuidado o suficiente dela nesse 

momento estruturante da psique a ponto de garantir a existência de um Eu 

futuro.  

Com relação ao momento da amamentação, chamo a atenção para um 

fragmento do relato da enfermeira sobre o nascimento de Norma Jeane. 

Segundo ela, quando “o bebê foi posto sobre o seio da mãe [...]”, Gladys o 

segurou de olhos fechados. A maneira como foi descrita a cena levou-me a 

interpretar que sequer houve uma oferta por parte de Gladys. Ela não ofertou o 
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seio a Norma Jeane, a filha simplesmente foi posta sobre o seu seio por uma 

enfermeira.  

Aulagnier postula que o encontro boca-seio representa o encontro da 

demanda primária do bebê – de libido, de desejo - com a oferta da mãe – de 

que o bebê demande o seu seio -, do que resulta a introjeção de um atributo do 

seio como significante da do desejo materno. Se o seio não foi ofertado, assim 

como não foi ingerido libido materna - somente leite –, a experiência de 

amamentação vivida por Norma Jeane não pôde ser uma vivência de 

satisfação, mas de insatisfação. 

Apesar da vivência de um prazer mínimo, ao considerar a qualidade das 

primeiras experiências entre Gladys e Norma Jeane, interpreto que o registro 

deixado por aquele encontro boca-seio - que deveria ter sido uma vivência de 

satisfação - foi metabolizado pelo modo originário do funcionamento psíquico 

de Norma Jeane sob a insígnia do desprazer, inscrevendo-se na sua psique na 

forma de um pictograma de rejeição. 

Como neste momento inicial da vida estava em vigor a “lei do tudo ou 

nada” – própria do modo originário do funcionamento psíquico -, o registro de 

desprazer proveniente deste encontro leva com que tanto a zona – no caso, a 

boca – quanto o objeto complementar – o seio – a não serem devidamente 

investidos. 

A este respeito, abro um parêntese para lembrar que Norma Jeane viria, 

futuramente, a tornar-se dependente de medicamentos e de bebidas alcoólicas. 

Acredito que o radicalismo do registro do originário – que atribui o desprazer ao 

poder onipotente da boca-seio – possa ter exercido uma força de atração que 
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tenha contribuído – juntamente aos futuros registros provenientes dos 

processos primário e secundário – para a fixação de Norma Jeane à oralidade, 

sem, no entanto, ter força o suficiente para torná-la psicótica. 

Fechado o parêntese, retorno ao caso, no qual acredito não ter havido 

uma coincidência entre a demanda primária – de libido materna – e o que foi 

ofertado pela mãe. Assim, a identificação primária, relativa ás percepções 

coextensivas à resposta materna a sua demanda, só pôde ser uma 

identificação ao não-desejo. 

Aulagnier postula que a demanda primária dirigida à mãe é 

acompanhada, por parte do bebê, de uma demanda a si mesmo de “ser 

conforme a oferta”, e, diante de uma oferta onde prevaleceram o desprazer e o 

não-desejo, só foi possível a Norma Jeane identificar-se com esse lugar que 

remetia a uma pouco-valia. Norma Jeane parece não ter conseguido, no 

decorrer de toda a sua vida, relativizar essa sensação e essa identificação ao 

não desejo materno, e acredito que as constantes manifestações de sua baixa 

auto-estima tenham sido uma constatação desta impossibilidade. 

A identificação primária, por ser um protótipo identificatório precursor de 

um Eu ainda inexistente, provoca alienação do bebê no desejo e no imaginário 

da mãe. No caso em pauta, transformando-se num fantasma que, como 

veremos, perseguiu Norma Jeane até o fim de sua vida. 

Partindo dessas considerações, é possível inferir que foi impossível para 

Norma Jeane identificar-se como sendo a resposta ao desejo materno, assim 

como a um desejo compartilhado pelo casal parental, no momento de seu Eu 

advir, no estádio do espelho – entre os 6 e 18 meses. 
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Considero que a impossibilidade de Gladys investir na filha após o 

nascimento, vivenciando seus primeiros encontros com desprazer, caracterize 

uma primeira desqualificação do narcisismo de Norma Jeane, mesmo que 

precocemente. Acredito que este registro facilitou a constituição de um Eu 

empobrecido e dotado de baixa auto-estima, características estas que se 

manifestaram desde muito cedo e de diversas formas. 

Aulagnier postula que, além de instaurar o psiquismo no bebê por meio 

da violência primária, a mãe transmite um recalcado referente à sua 

sexualidade infantil recalcada ao filho antes deste ter a sua própria sexualidade 

infantil recalcada. 

Esta transmissão não pôde ser feita por Gladys a Norma Jeane, uma 

vez que ela própria não havia recalcado a sua sexualidade infantil 

devidamente. Aulagnier postula que, em casos como este, a mãe recalca 

arbitrariamente no filho o não recalcado em sua própria psique. 

Assim, também não foi possível a transmissão do desejo de ter filhos, 

fruto do deslizamento simbólico postulado por Freud, no qual a menina supera 

– no período da organização genital infantil - o desejo de ter um pênis em prol 

do de ter um filho da mãe, e posteriormente, ter um filho do pai até finalmente 

aceder a um desejo de ter filhos singulares e autônomos de outro homem. A 

transmissão de um desejo de maternidade implica na falha dessa sequência de 

deslocamento simbólico do desejo, que fica fixado no desejo de dar um filho à 

mãe. 

A própria Marilyn Monroe parecia questionar esse desejo. Além do pavor 

diante da possibilidade de viver a loucura que a mãe e a avó materna sofreram, 
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após seus respectivos partos, Marilyn parecia questionar sua capacidade de 

ser mãe, o que não deixa de ser uma maneira de se questionar acerca de seu 

desejo. 

Após duas semanas vivendo com a mãe, Gladys, a pequena Norma 

Jeane foi entregue a Ida Bolender para que esta a criasse. Ida foi escolhida 

pela avó, Della, que julgava que, além de Ida educar crianças muito bem – ela 

já criava outras crianças -, esta era religiosa, responsável, tradicional e 

altamente moralista. As qualidades de Ida parecem ter sido escolhidas de 

acordo com aquelas faltantes em Gladys e Della, que, se por um lado não 

conseguiu evitar que ela própria se apoderasse da psique da filha – 

promovendo assim uma violência secundária -, tentou minimamente impedir 

que Gladys o fizesse com Norma Jeane. Outro fato relevante é o de que Ida 

era casada, o que traria à vida de Norma Jeane uma referência paterna à qual 

ela viria a se reportar durante toda a sua vida. 

No entanto, apesar de Ida aparentemente ser muito mais equilibrada do 

que Gladys – o que supostamente faria muito bem a Norma Jeane -, é 

altamente significante o fato de Ida receber dinheiro para criar as crianças que 

com ela moravam. Ida fez disso seu ofício e o investimento libidinal que 

dispendia à Norma Jeane precisa ser relativizado, pois este não pode ser 

atribuído a um amor genuíno e gratuito, Ida recebia uma quantia monetária por 

aquele serviço - além de não permitir ser chamada de mãe. 

Apesar de Norma Jeane ter ido viver sob os cuidados de Ida, Gladys 

continuou se fazendo presente em sua vida; inclusive no começo as visitas 

eram semanais. Especula-se que, durante um tempo, Gladys morou na mesma 
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casa, e depois, passaram a ser visitas irregulares. O que nos importa é que 

Gladys – que sempre foi a mulher a quem Norma Jeane dirigiu a palavra “mãe” 

– continuou participando da vida e do processo constitutivo das identificações 

desta filha. 

No decorrer dos anos em que viveu com Ida, episódios relativos ao 

desequilíbrio emocional de Gladys e de Della eventualmente envolviam Norma 

Jeane. Entre eles, destacam-se a vez que Della foi flagrada sufocando a 

menina com um travesseiro e a tentativa de Gladys de seqüestrar Norma 

Jeane, colocando-a dentro de uma mochila. Esses acontecimentos denunciam 

uma patologia que vai além do desequilíbrio emocional. Gladys sofria de 

alucinações e sentia que pessoas a espiavam, vindo futuramente a ser 

diagnosticada com esquizofrenia paranóide. Assim sendo, o afastamento de 

Gladys da filha parece ter sido providencial para que menos danos fossem 

causados a Norma Jeane. 

Podemos teoricamente supor que foi durante sua estada com Ida e 

Waine Bolender que Norma Jeane constituiu seu Eu. A menina viveu sob os 

cuidados do casal desde que tinha duas semanas até completar 7 anos. E, no 

momento da identificação especular e do advento do Eu – estimado por Lacan 

como sendo entre os 6 e 18 meses de vida do bebê –, possivelmente 

encontrou em Ida um suporte que viria a se tornar uma referência identificatória 

importante. 

Ida pode ter feito o papel de relativizar a desqualificação sofrida por 

Norma Jeane em sua identificação primária, ao proporcionar à menina um meio 

psíquico ambiente menos hostil, porém, o desejo por aquela criança continuava 
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não sendo um desejo que permitisse a identificação de Norma Jeane com um 

lugar especial, o que possibilitaria a formação de um Ego ideal e conseqüente 

assunção do Eu com júbilo.  

Destaco inicialmente a força de atração exercida pelo registro 

pictográfico de rejeição: mesmo se Norma tivesse recebido amor e 

investimento libidinal, acredito que remanesceria uma dificuldade em crer 

nesse amor como sendo genuíno e senti-lo como tal. Ainda que os pais 

adotivos tivessem lhe servido de fonte de amor e de referencial identificatório, 

os registros psíquicos mais arcaicos de Norma Jeane a remeteriam a uma 

situação de abandono e rejeição. 

Além disso, não se pode dizer que Ida investiu em Norma Jeane da 

forma que uma mãe saudável investe em sua filha. Conforme referido 

anteriormente, criar crianças era uma função que Ida exercia mediante 

pagamento, e o caráter monetário intermediava toda a relação de Ida com a 

criança. Norma Jeane adulta, já como Marilyn Monroe, chegou a afirmar, de 

modo genérico, que as pessoas que a criaram estavam interessadas apenas 

no dinheiro que recebiam. 

Conforme já foi visto a respeito das concepções freudianas sobre o 

narcisismo, o ego se constitui em sua primeira forma como um ego ideal; o 

bebê torna-se depositário de toda perfeição que um dia os pais desejaram ter, 

sendo alçado ao lugar de “Sua Majestade o Bebê”. Esse momento, em que o 

bebê recebe um lugar privilegiado e que deixa nele uma marca de onipotência 

e perfeição, foi negado a Norma Jeane.  
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A falta de amor materno impediu-lhe a assunção jubilosa de si, assim 

como o investimento narcísico no seu próprio Eu.  Essas condições 

caracterizam a “desqualificação narcísica”, uma vez que estão presentes a 

rejeição, a indiferença e a ausência materna, no momento narcísico 

fundamental do sujeito. 

A desqualificação de seu narcisismo e a falta de consistência nas 

referências identificatórias iniciais de Norma Jeane minaram o que deveria ter 

sido um suporte seguro. Podemos inferir, então, que a dimensão identificante 

do Eu não pôde assumir com júbilo a dimensão identificada – que foi mal 

investida pela libido materna -, estabelecendo um primeiro conflito 

identificatório no interior do Eu, no momento da identificação especular. 

O biógrafo descreve que, durante os anos em que Norma Jeane esteve 

com Ida, ela pareceu estar bem e ajustada. No entanto, algumas 

características chamavam-lhe a atenção: Norma Jeane tinha uma sensação de 

que não havia o que pudesse fazer para agradar Ida, que se mantinha firme e 

controladora, além de, conforme referido anteriormente, proibir Norma Jeane 

de chamá-la de mãe. 

Interpreto esse suposto ajuste e a necessidade de agradar Ida como 

uma submissão ao desejo do outro, uma tentativa de atender a uma demanda 

desesperada de amor e de identificação, em virtude da ausência de uma 

história libidinal plausível e de referências identificatórias libidinalmente 

investidas. Assim, restou a Norma Jeane tornar-se uma menina “boazinha”, 

bem comportada, educada e quieta, tal qual o esperado por Ida. É como se 

tivesse que ser reconhecida por Ida para que tivesse referências investíveis de 



118 
 

  

 

si e pudesse saber qual era o seu valor – sensação essa que Norma Jeane 

jamais conseguiria superar. 

Nota-se que, numa fase bastante precoce - antes mesmo de seu Eu 

assumir definitivamente uma posição diante de seu conflito identificatório -, 

Norma Jeane já dava indícios de insegurança, baixa auto-estima e de 

necessidade de aprovação, sinais de uma posição identificatória que já se 

desenhava. 

Aos 7 anos, Norma volta a morar com Gladys, mas dessa vez 

acompanhada da tia Grace, que se tornaria uma outra referência importante 

para Norma Jeane. O biógrafo afirma que, nessa idade, havia em Norma “uma 

tristeza profunda e compreensível. Era tímida e retraída.”, o que denuncia 

indícios da psicopatologia que estaria em vias de se instalar em Norma Jeane. 

Aulagnier postula que por volta dessa idade, isto é, ao término da 

infância, os polimorfismos de defesa dos quais a criança dispõe para lidar com 

seus conflitos identificatórios submetem-se à primazia de uma escolha 

defensiva. O Eu adquire, então, um modo de funcionamento possível diante da 

posição identificatória por ele assumida e dos conflitos com que tiver que lidar 

advindos da realidade interna e externa. 

Interpreto que o retorno de Norma Jeane à casa de Gladys tenha 

contribuído para a definição de sua posição identificatória como potencialmente 

melancólica, uma vez que, além dos conflitos internos oriundos do pouco 

investimento libidinal materno e pela falta de referências identificatórias, sua 

realidade externa, que já não era favorável, piora drasticamente. 
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O retorno de Norma Jeane evoca em Gladys nova depressão, que 

interpreto como sendo familiar à depressão puerperal que teve em decorrência 

do nascimento desta filha. Este evento possivelmente atualizou um trauma 

vivido por ambas, cada uma da sua forma: por Gladys, como um retorno de 

uma depressão profunda; e por Norma Jeane, como uma revivência do 

abandono sofrido nos primórdios de sua história. 

Norma Jeane deve ter sofrido os efeitos das representações 

pictográficas dessa vivência de rejeição, pois o sofrimento ativa a ação de 

registros primitivos, que emergem na forma de angústia. Já no nível 

fantasmático, as representações do desprazer vivido devem ter sido atribuídas 

à onipotência do desejo da mãe de recusar prazer. Acredito que, dessa forma, 

Norma Jeane deva ter atribuído, no nível do Eu, o sofrimento materno à sua 

presença, consolidando ainda mais sua baixa auto-estima. 

Assim, o efeito de somação dos registros pictográficos, fantasmáticos e 

ideativos tornaram impossível a Norma Jeane fantasiar ser ela a resposta ao 

desejo materno. 

Com o retorno da depressão de Gladys, Norma Jeane reviveu seus 

traumas mais primitivos no momento da resolução do seu complexo de Édipo, 

quando deveria estar sendo mediada pelo complexo de castração. Esta 

intervenção psíquica tem a função de mediatizar a relação da criança com a 

mãe para que ela – a criança - desidealize o seu Eu Ideal. No entanto, Norma 

Jeane sequer pôde se constituir na forma de um Eu ideal, não havendo o que 

desidealizar. 
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Assim, a diferenciação do Eu materno não pôde ser simbolizada, 

originando um “horror à castração”. Acredito que essa incapacidade de lidar 

com a castração tenha contribuído para que Norma Jeane viesse a ter tantos 

episódios depressivos. Além do Eu fragilizado e da baixa auto-estima, a não 

elaboração da castração impediu-lhe de elaborar suas futuras perdas e lutos – 

os términos de relacionamento, as rejeições no trabalho, a morte de alguém 

querido, via de regra levavam-na a um estado melancólico. Sem recursos 

defensivos para lidar com essas situações Norma Jeane mergulhava em 

depressões profundas, que entendo como sendo, na verdade, episódios 

melancólicos. 

A não diferenciação da mãe fálica, além de comprometer seu acesso à 

castração e à identificação simbólica, manteve Norma Jeane fixada ao desejo 

do outro, vindo a realizar uma escolha narcísica de objeto, de acordo com 

“alguém que uma vez fez parte da própria pessoa”. Esse tipo de escolha objetal 

viria a se manifestar nos futuros relacionamentos amorosos de Norma Jeane, 

que se envolveu com homens muito mais velhos do que ela, poderosos e 

respeitados, isto é, fálicos. 

Assim, a identificação simbólica, que se caracteriza por iniciar uma 

demanda de ideais dirigidas ao próprio Eu, também ficou prejudicada em 

Norma Jeane. Os percalços na constituição da sua dialética identificatória 

parecem ter comprometido a autonomia que caracteriza esse momento. 

Acredito que as desqualificações narcísicas sofridas, assim como a falta de 

referências identificatórias auto-investidas impediram Norma Jeane de 

encontrar em si própria uma sustentação forte o suficiente para dar 
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consistência a um desejo próprio, diferenciando-se da mãe fálica e 

prescindindo do desejo de um outro. 

Durante esse período, Norma Jeane, que já chamava muito a atenção 

das pessoas por sua beleza, era constantemente incentivada por tia Grace a 

assistir muitos filmes e a ter uma postura elegante. Grace dizia a Norma Jeane 

que ela poderia ser uma estrela de cinema e parece ter contribuído para suas 

escolhas de ideais. 

De qualquer forma, Grace parece ter sido mais uma a depositar em 

Norma Jeane desejos narcísicos seus; e Norma, além de ainda ser bastante 

nova, era muito mais demandante do que desejante, ficando atrelada ao desejo 

de quem quer que ocupasse o lugar de outro. 

De acordo com Aulagnier, a criança repete os enunciados vindos dos 

seus cuidadores para, posteriormente, investir em pensamentos numa 

dimensão não passiva do discurso do outro. Norma Jeane parece ter tido 

dificuldade em aceder a esse discurso mais ativo e independente do outro e, 

possivelmente, as opiniões e desejos de tia Grace – que a partir desta época 

sempre se fez presente de uma forma ou de outra - tenham influenciado o 

projeto identificatório elaborado por Norma Jeane. 

Conforme visto anteriormente, o investimento no Eu futuro pressupõe o 

investimento no Eu atual, e o sujeito potencialmente melancólico – e Norma 

Jeane já dava sinais desta escolha identificatória -, portador de um Eu 

subestimado e carente de investimento libidinal, busca minimizar esse déficit 

ao elaborar um projeto identificatório de caráter fálico. Via de regra, o projeto 

identificatório é inatingível e vem reiterar a baixa auto-estima e a insatisfação 
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do Eu consigo mesmo. Estabelece-se aí o segundo pólo do conflito 

identificatório do sujeito potencialmente melancólico, entre o Eu e seus 

ideais.183 

Após dois meses de convívio turbulento com Norma Jeane, Gladys – 

mergulhada em profunda depressão - e Grace decidem enviá-la para morar 

com George e Maud Atkinson, um casal de amigos de Grace, que também 

adoravam cinema. 

A esse momento, durante o qual Norma Jeane define sua posição 

identificatória e começa a investir um Eu futuro, somam-se as mudanças de lar 

e o falecimento de seu irmão, Robert, que vivia com o primeiro marido de 

Gladys, John. Ao saber do acontecido Gladys, teria dito a Norma Jeane que ela 

deveria ter morrido ao invés do irmão, reafirmando o seu não-desejo pela filha.  

Pouco tempo depois, Gladys recebeu a notícia do falecimento de seu 

avô materno, o que a levou a perder a razão e a ser internada numa clínica 

psiquiátrica, vindo a ser diagnosticada com esquizofrenia paranóide. 

Aos 9 anos de idade, Norma Jeane deixa de morar com os Atkinson e 

volta a morar com tia Grace, que se tornara sua guardiã legal. No entanto, 

Grace estava envolvida em um relacionamento com Doc Goddard, que se opôs 

à permanência de Norma Jeane entre eles, o casal internou a menina num 

orfanato. 

Marilyn viria a descrever os dois anos que viveu no orfanato como “um 

dos períodos mais sombrios de sua vida”. Futuramente, diria que, naquela 
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época, “sonhava que me tornava tão linda que as pessoas se viravam para me 

olhar quando eu passava. Sonhava caminhar muito orgulhosa em lindas roupas 

e ser admirada por todos – homens e mulheres -, e ouvir palavras de elogio.”184  

Na verdade, Norma Jeane sempre sonhou em ser vista e amada, ser 

admirada e sentir-se orgulhosa de si mesma, no entanto, seu Eu empobrecido 

a impediu de sentir esses afetos, por mais que os tenha recebido após ter se 

tornado Marilyn Monroe. Na verdade esses afetos vieram tarde demais, quando 

já não era mais possível ela acreditar em seu valor. 

Aos 11 anos, Norma Jeane volta a morar com Grace e é novamente 

rejeitada, sendo enviada, já com 12 anos de idade, para morar com Edith Ana 

Lower, a tia Ana. 

A partir dessa idade, Norma Jeane começou a chamar a atenção dos 

homens e, possivelmente ,ela tenha percebido que, talvez através da sedução, 

pudesse sentir-se reconhecida, valorizada, amada. 

Aos 14 anos, Norma Jeane volta a morar com tia Grace e Doc Goddard, 

vindo a conhecer aquele que seria seu primeiro marido, James Dougherty, 

conhecido como Jim. 

O casamento com Jim aconteceu para que Norma Jeane, então com 16 

anos, não tivesse que retornar ao orfanato, um de seus grandes medos. 

Norma Jeane casou-se muito imatura e inexperiente, e, segundo relato 

dela própria, o primeiro efeito do casamento foi aumentar sua falta de interesse 

por sexo. Este fato parece não ter sido restrito a esse primeiro relacionamento 
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e, à falta de experiência de Norma Jeane, ela, apesar de ter se tornado um 

ícone sexual, não parecia interessar-se por sexo - na verdade, buscava afeto e 

atenção. 

A sexualidade difusa é uma característica da potencialidade melancólica 

e, no caso específico de Norma Jeane, ela parece não ter sido devidamente 

erogenizada para que pudesse fazer seus deslocamentos até aceder à 

sexualidade normal. Norma Jeane, apesar de ter se tornado um ícone sexual, 

ao se tornar Marilyn Monroe, parece não ter podido desfrutar do prazer sexual; 

em sua vida particular, a sexualidade pare ter-lhe servido apenas como uma 

forma de receber amor do outro. 

Norma chamava Jim de “papai” e chorava com muita facilidade. O papel 

de Jim na vida de Norma Jeane parecia estar bem definido, e não era o de 

marido, mas o da figura paterna que, ela jamais teve.  

Também foi nessa época que Norma Jeane foi informada de que 

Charles Gifford seria seu pai biológico. Norma Jeane, apesar de apreensiva, 

ficou muito feliz com a notícia; no entanto, ao tentar um contato com Charles, 

foi completamente ignorada, repetindo a cena de rejeição que fez parte toda 

sua vida, agora reiterada pelo lado paterno. 

Durante os primeiros anos de casamento, Norma Jeane tinha um grande 

receio de engravidar. Jim falava muito a esse respeito e ela sabia das 

depressões puerperais que a mãe e a avó materna haviam tido, provocando 

um temor de que o mesmo acontecesse com ela. Podemos inferir que havia 

em Norma Jeane uma consciência não somente a respeito de sua história, mas 

também um reconhecimento acerca de sua fragilidade psíquica. 
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Aos 17 anos, Norma Jeane teve seu primeiro emprego, onde 

aconteceram os primeiros convites para que ela posasse para fotos de revistas. 

Como tivera sido incentivada por tia Grace, Norma Jeane resolve aceitar, 

atingindo relativo sucesso e vindo a ser procurada para a realização de 

inúmeros outros trabalhos como modelo fotográfica. O sucesso como modelo 

era desaprovado por Jim, o que provocou desentendimentos no casamento.   

Tais desentendimentos, a ausência do marido - que ficava muito tempo 

fora -, e a baixa auto-estima levaram Norma Jeane a passar por períodos de 

melancolia e, nesse mesmo período, começou a beber. 

Já com 20 anos, Norma Jeane trabalhava bastante e, muito pressionada 

por Jim para que engravidasse, resolveu divorciar-se. Norma estava um pouco 

mais confiante, e Jim jamais foi sua escolha; ele, na verdade, foi a solução 

encontrada para que ela não tivesse que retornar ao orfanato. 

Seu sucesso fotográfico foi atribuído, por alguns produtores, à união de 

sua beleza natural com seu complexo de inferioridade. Apesar de publicamente 

estar sempre atuando, a baixa auto-estima de Norma Jeane parece ter feito, 

também, parte da personalidade artística que assumiu. 

Após divorciar-se e assinar seu primeiro contrato com uma grande 

empresa cinematográfica, seu nome artístico é mudado para Marilyn Monroe. 

Norma Jeane não estava certa se seria uma boa escolha, mas como era muito 

difícil para ela contrariar uma autoridade e expressar uma opinião própria, 

resolveu aceitar. Assim ela mesma declarou: “acho que sou Marilyn Monroe”. 
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Enfrentando suas primeiras dificuldades como atriz, Marilyn Monroe 

fazia poucos trabalhos e sofria um agravamento de seu problema de auto-

estima. Era constantemente rejeitada nos testes que fazia e sofria de episódios 

melancólicos repentinos. Acredito que as desaprovações nos testes eram 

vividas com uma intensidade muito grande por Marilyn Monroe, uma vez que 

atualizavam as diversas rejeições pelas quais já havia passado no decorrer de 

sua vida. 

Nesse período, Marilyn encontrou-se em extremo desamparo. 

Divorciada e sem uma referência próxima – Gladys estava internada e tia 

Grace morava em outra cidade –, ficava num estado melancólico com muita 

freqüência.  

Acredito que, por não ter podido se assumir com júbilo e não ter 

conseguido diferenciar-se devidamente do Eu materno, Marilyn sempre 

dependeu de um outro que lhe confirmasse seu valor, assim, de modo a 

prover-lhe referenciais narcísicos, uma vez que internamente seu narcisismo 

era muito frágil. Essa relação de dependência do outro parece ter acontecido 

em seus relacionamentos pessoais como nos amorosos, profissionais e 

também com seus médicos e psicanalistas. 

Nesse período, com o intuito de melhorar seu desempenho como atriz, 

passa a trabalhar com a professora Natasha Lytess, de quem rapidamente 

torna-se dependente. A fragilidade do Eu de Marilyn Monroe fazia com que ela 

precisasse de provisões narcísicas advindas de um outro que reconhecesse 

nela atributos investíveis, e  Natasha veio a ocupar, nesse momento, o lugar 

que servia de suporte para Marilyn Monroe. 
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Nas suas relações amorosas, Marilyn também desenvolvia uma relação 

de dependência. O perfil dos homens com os quais ela se relacionou foi 

bastante repetitivo. Com exceção de Jim, seu primeiro marido e com quem 

casou-se para não ter que retornar ao orfanato, todos os seus relacionamentos 

foram com homens consideravelmente mais velhos, e que, invariavelmente, 

viriam a ocupar um lugar paterno. 

O primeiro deles foi Joe Schwenck, que tinha 69 anos e era presidente 

da 20th Century Fox, importante empresa do ramo cinematográfico. Nessa 

época, Marilyn tinha 22 anos e Schwenck tinha idade não somente para ser 

seu pai, mas até seu avô. Marilyn foi rapidamente dispensada, vindo a ter mais 

um episódio melancólico. 

Em seguida, relacionou-se com Johny Hyde, de 53 anos. Johny era um 

homem de um metro e meio de altura, calvo e magro, embora fosse inteligente 

e influente. Apesar de ele ser casado, tiveram um relacionamento no qual 

Marilyn o chamava de “papai”. 

Foi Johny Hyde que introduziu os remédios na vida de Marilyn,  

induzindo médicos a lhe receitarem barbitúricos – já que, nessa época, passou 

a fazer uso de remédios para dormir e de estimulantes para acordar. Ao 

“coquetel” eram acrescentados remédios para emagrecer e bebidas alcoólicas. 

Johny faleceu quando Marilyn tinha 24 anos, desencadeando nova crise 

melancólica. 

O terceiro romance de Marilyn foi com Joe DiMaggio, que, na época, 

tinha 36 anos - nove a mais que Marilyn. Joe era um jogador aposentado de 
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basebol – considerado um dos maiores da história deste esporte – e, como 

todos os relacionamentos de Marilyn, também era um homem muito conhecido 

e poderoso. Apesar de não ser bonito – esse nunca foi um atributo que 

chamasse a atenção de Marilyn -, DiMaggio tinha uma imagem muito forte, 

impondo respeito e admiração. 

Joe não gostava da maneira como Marilyn se mostrava em seu trabalho 

e pedia para que ela trabalhasse menos e cuidasse mais da casa. Por mais 

que Marilyn necessitasse da aprovação do outro, desta vez, não sucumbiu aos 

pedidos de Joe. Seu trabalho era importante demais, lhe trazia reconhecimento 

e um lugar de admiração, e disso não ela poderia abrir mão. 

Marilyn conquistou tudo aquilo que sonhara um dia no orfanato, mas 

essa conquista não foi forte o suficiente a ponto de superar sua insegurança e 

sua baixa auto-estima. Por mais que fosse reconhecida mundialmente ela 

própria não conseguia reconhecer-se como possuidora de atributos desejáveis. 

A carreira de Marilyn deslanchara, porém com constantes faltas e 

atrasos às gravações. Mesmo vivendo um período de sucesso profissional, 

enfrentava inúmeras crises pessoais, episódios melancólicos e uma 

dependência química de remédios e de álcool cada vez maior.  

Em 1953, aos 27 anos, Marilyn perdeu sua tia Grace, que estava com 

câncer e suicidou-se. Nesse ano, ela quase teve um colapso nervoso 

provocado pelos remédios e pela recorrente melancolia. 

Marilyn não estava disposta a abrir mão de seu trabalho, apesar da 

desaprovação de Joe DiMaggio; e, como nenhum dos dois estava disposto a 
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ceder, o casal estava fadado a viver entre muitas brigas. Mesmo tendo se 

casado com DiMaggio havia pouco tempo, aos 28 anos, Marilyn sofria 

agressões físicas e acabou por divorciar-se, apesar de ainda amá-lo e permitir-

lhe continuar fazendo parte de sua vida. 

Outro homem a fazer parte da história de Marilyn foi Frank Sinatra – que 

era bem mais velho do que ela. O relacionamento não foi adiante, eram apenas 

amigos e amantes eventuais. No entanto, mais uma vez, Marilyn escolhera 

uma figura pública muito respeitada e reconhecida para estar ao seu lado. 

Sinatra ocupou um lugar muito protetor na vida de Marilyn, isto é, exatamente o 

que ela procurava: uma figura paterna. 

Aos 29 anos, Marilyn começa a fazer análise com a psiquiatra Margaret 

Hohenberg, com o intuito de “se entender, e entender a mãe e outras 

influências na sua vida”. Depositara na análise a esperança de encontrar um 

apoio caso “sentisse que estava perdendo a razão”. Apesar dessa esperança e 

da confiança incondicional na analista, os anos que se seguiram foram aqueles 

em que sua potencialidade melancólica manifestar-se-ia com maior 

intensidade. 

Além da dependência da analista, nos relatos dos tratamentos percebe-

se que Marilyn tinha uma boa idéia do que de fato a afetava. Na época em que 

consultou-se com a psiquiatra Marianne Kris, recomendada por Anna Freud, 

esta teria afirmado que Marilyn “sabia que possuía problemas emocionais 

relevantes oriundos da infância, do fato de não ter sido querida, de não ter se 

sentido amada – e sentia que era necessário explorar essas áreas e ver o que 
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podia aprender com elas, ou, no mínimo, encontrar a melhor maneira de 

enfrentar seus demônios.”  

Marilyn parece ter conseguido compreender, no nível do Eu, boa parte 

do que lhe acometia, sem, no entanto, conseguir elaborar as experiências que 

havia vivido. Assim, na falta de defesas que suportassem a fragilidade de sua 

potencialidade melancólica, Marilyn viria a sucumbir a episódios melancólicos, 

além de recorrer aos medicamentos e ao álcool – tentativas frustradas de se 

anestesiar psiquicamente. 

O terceiro marido de Marilyn seria o dramaturgo Arthur Miller, onze anos 

mais velho do que a atriz. Miller era inteligente e erudito, perfil que se 

encaixava no padrão dos relacionamentos que Marilyn Monroe tinha. Com o 

tempo, Arthur passou a criticar muito Marilyn, agravando seus problemas de 

auto-estima, pois ela já não recebia dele as provisões narcísicas das quais 

dependia. Tudo se agravou quando ela leu, em um diário dele, que ela não era 

quem ele havia imaginado: “era uma criança, não uma mulher. Não era 

inteligente como eu esperava e, na verdade, era alguém de quem eu sentia 

pena.” 185 

Acredito que Marilyn tenha tido naquele momento a confirmação daquilo 

que sempre sentiu e pensou a respeito de si mesma, como o próprio biógrafo 

ressaltou: “(Marilyn) sentia sempre que era inferior a quem quer que estivesse 

com ela”. Na verdade, o próprio perfil de homem buscado por Marilyn 

automaticamente a colocava nessa posição. 
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Em 1957, aos 31 anos, Marilyn descobriu estar grávida de Arthur. 

Decidira ter o bebê e, acredito que, naquele momento de sua vida ela já tivera 

constatado que o sucesso profissional e a fama internacional por ela já 

adquiridos, assim como os relacionamentos com homens respeitados e bem 

sucedidos, não dariam conta de seus fantasmas internos. Penso que, por 

encontrar-se sem alternativas diante da própria angústia e de recorrentes 

depressões, ela tenha ignorado o medo de anos atrás – de ter a mesma reação 

à gravidez que tiveram sua mãe, Gladys, e sua avó materna, Della. 

Marilyn já não sabia o que sentia por Arthur Miller, e o desejo por aquela 

criança parece ter sido um desejo de maternidade. Como vimos, Marilyn nunca 

conseguiu separar-se da mãe fálica, e este filho/a possivelmente viria como 

aquele que, no passado, ela desejou receber da mãe, ao invés de um desejo 

por um filho/a autônomo e singular.  

Ao saber que não poderia ter o bebê – a gravidez era tópica –, Marilyn 

caiu novamente num estado melancólico, por ter mais uma frustração que 

atingia diretamente sua auto-estima. A isso se acrescentou uma carta de 

Gladys para ela, na qual se lia: “[...] com a maternidade, vinham também certas 

responsabilidades, ‘e você’ querida filha, não é uma pessoa responsável.”  

Esses acontecimentos levaram Marilyn a beber ainda mais, chegando ao 

ponto de ouvir vozes e temer ficar como a mãe e a avó materna. No entanto, 

Marilyn tinha completa noção de que as vozes não eram reais e sim, fruto de 

um estado emocional deplorável, associado à ingestão de um coquetel de 

remédios e uso abusivo de álcool.  
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O evento do aborto se repetiu mais duas vezes, até que Marilyn 

descobriu que jamais poderia ser mãe. Essa constatação provavelmente foi 

mais um forte golpe em seu frágil narcisismo, e, de agosto de 1957 a julho de 

1958, Marilyn viveu, provavelmente, a pior crise melancólica de sua vida – 

levando-a, aos 31 anos, a desinvestir no casamento, na carreira de atriz e na 

“Marilyn Monroe Productions”. 

Marilyn “havia chegado ao ponto em que se servia champanhe com as 

mãos trêmulas, abria uma cápsula de medicamento e misturava o conteúdo à 

bebida para obter um efeito mais rápido. Ou, para um resultado ainda mais 

eficaz, apenas colocava o pó sob a língua.” Começou a engordar, aumentando 

de peso, em aproximadamente, nove quilos. 

Em 1958, Marilyn Monroe foi socorrida por Paula Strasberg, após ter 

ingerido uma overdose de pílulas para dormir; caso não tivesse sido ajudada, 

possivelmente, teria morrido naquela ocasião. 

Nessa época, chegou a ser internada pela Dra. Kris, numa clínica por ter 

sido considerada uma suicida potencial. Aceitou no início; mas ao perceber que 

se tratava de uma clínica psiquiatra ficou extremamente revoltada. Esse 

episódio foi torturante para Marilyn, que, além de reviver seus piores dias no 

orfanato, tinha a sensação de estar vivendo o pavor de ter se tornado como a 

mãe e a avó materna.  

Ficou na clínica por 4 dias, até ser retirada pelo ex-marido, Joe 

DiMaggio; sentiu-se traída pela psiquiatra, Dra. Kris, escrevendo-lhe uma carta 

na qual fica explícita sua indignação - revelando que Marilyn não parece ter 

perdido a sanidade em momento algum. Estava, na verdade, em profunda crise 
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melancólica e sofrendo as conseqüências da forte dependência que tinha dos 

remédios e do álcool – dos quais havia sido privada durante a internação. 

Marilyn teve, ainda, um romance de uma ou duas noites com o então 

presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Casado e com 43 

anos de idade, mais uma vez ela escolhera um homem bem distinto, o mais 

poderoso do planeta. Marilyn era fascinada por ele e procurou-o após um fim 

de semana, mas nunca obteve retorno. 

Antes de completar 35 anos, em janeiro de 1961, ela assinou seu 

testamento e oficializou o divórcio com Miller. Em fevereiro, escreveu a um 

amigo sobre sua “decisão de se suicidar”. Tomada de melancolia, não se 

alimentava, estava magra e com um aspecto de doente. “Nem lavava mais os 

cabelos [...]”; era como se não se importasse com mais nada. Com exceção 

das visitas diárias da Dra Kris, ela se isolou no apartamento, em Nova York, 

recusando a maioria das visitas e demonstrando total falta de interesse em 

manter contato com os outros. A vida social tornou-se um sacrifício para ela, 

em especial quando ficou mais velha – Marilyn tinha, então, 35 anos de idade. 

Acredito que, com o tempo, foi ficando insuportável para Marilyn ter que 

depender tanto de providências narcísicas externas. O déficit narcísico parece 

ter sido tão grande que o seu Eu não conseguia se sustentar sem que 

houvesse constante injeção de investimento externo que lhe garantisse uma 

libido mínima e necessária à vida. Presumo que, com o passar do tempo, e 

com a recorrente constatação de que sua dependência emocional e suas 

questões com o passado não se resolveriam, tenha ficado cada vez mais difícil 

continuar tentando viver.  
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Assim, faço a leitura de que os prejuízos sofridos nos momentos das 

identificações primária, especular e simbólica, e o Eu fraturado desde seu 

início, tenham levado Marilyn Monroe a uma morte prematura. 

No dia 5 de agosto de 1962, aos 36 anos de idade, Marilyn Monroe foi 

encontrada morta em sua casa, devido a uma overdose de remédios e álcool. 

A dúvida sobre a morte ter sido proposital ou acidental parece ser irrelevante, 

Marilyn Monroe cometeu um suicídio gradual. A rotineira e progressiva ingestão 

de medicamentos associados ao álcool fatalmente levá-la-iam à morte.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

A presente dissertação teve como objetivo o estudo da potencialidade 

melancólica, sendo seu sujeito Marilyn Monroe. 

Por ter iniciado essa trajetória com o objetivo de estudar um outro tema 

– o da transmissão psíquica entre gerações –, a escolha do sujeito da pesquisa 

antecedeu a definição de seu objetivo central – que veio a ser o estudo da 

potencialidade melancólica. 

O contato com a biografia de Marilyn Monroe – escrita por J. Randy 

Taraborrelli – provocou em mim um intenso desejo de fazer um estudo 

psicanalítico daquela história, dada a particularidade do caso e a riqueza de 

dados sobre Norma Jeane, Della e Gladys, que foram, respectivamente, 

Marylin Monroe, sua avó materna e sua mãe. 

Reconhecida mundialmente por sua beleza e poder de sedução, Marilyn 

Monroe faz parte da história do cinema, e tem sido muito lembrada 

especialmente neste ano, de 2012, no qual completam-se 50 anos de sua 

morte.  

No entanto, meu interesse não foi pela história ou pela vida da atriz 

Marilyn Monroe, mas pelo sujeito que habitava por trás daquela imagem. 

O processo de construção do caso, no qual tive que organizar os dados 

da realidade histórica de Marilyn Monroe pertinentes a um estudo psicanalítico, 
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levou-me de encontro com uma psicopatologia com a qual não tinha muita 

familiaridade teórica ou clínica. 

Através das orientações, dos estudos metapsicológicos e 

psicopatológicos feitos durante o percurso deste mestrado, pude chegar à 

elaboração da hipótese diagnóstica de uma potencialidade melancólica 

presente em Marilyn Monroe.  

A necessidade de aprofundar meus conhecimentos acerca desta 

psicopatologia levou-me, além do estudo da teoria freudiana, a conhecer a 

teoria proposta por Piera Aulagnier. 

Por ter uma vasta experiência com pacientes psicóticos, Aulagnier sentiu 

a necessidade de entrevistar os pais de seus pacientes, levando-a a considerar 

a constituição psíquica dos pais, seu desejo por este filho/a e o desejo entre o 

próprio casal parental. O aprofundamento nesses pontos - que não foram 

priorizados por Freud - possibilitou a Aulagnier contribuir significantemente nos 

aspectos metapsicológicos, psicopatológicos, metodológicos, técnicos e éticos 

da psicanálise. 

O fato de a autora ter privilegiado os modos de representação psíquica, 

assim como os conceitos de desejo e de identificação, permitiram um alcance 

muito maior a este trabalho. A metapsicologia de Aulagnier reserva uma 

posição de importância diferenciada à dialética identificatória na constituição do 

Eu, o que foi fundamental para esse trabalho, pois foi a partir da ausência de 

referências identificatórias auto-investidas de si que Marilyn Monroe constituiu 

seus conflitos identificatórios. 
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Assim, os ensinamentos de Aulagnier foram fundamentais para a 

elaboração deste trabalho, uma vez que Marilyn Monroe teve uma mãe que, 

além de ter sido diagnosticada como tendo uma esquizofrenia paranóide, 

sofreu uma depressão puerperal no nascimento desta filha. 

Marilyn Monroe, por sua vez, manifestava uma baixa auto-estima, 

episódios melancólicos, necessidade constante de provisões narcísicas vindas 

de um outro, dependência em seus relacionamentos amorosos – sempre com 

homens mais velhos -, dependência química de remédios e do álcool,  além de 

ter construído um projeto identificatório segundo o modelo de alguém que fez 

parte do Eu – a mãe fálica. 

Diante de sua realidade histórica e dos sintomas referidos acima, 

baseei-me na tese postulada por Violante, de que “a desqualificação narcísica 

sofrida pelo Eu, no momento de sua constituição, adquire um poder facilitador 

no surgimento da potencialidade melancólica”186, para elaborar a hipótese 

diagnóstica do sujeito deste caso. 

Assim, suponho que a potencialidade melancólica foi a escolha 

identificatória possível a Marilyn Monroe, no fim de sua infância, por, além de 

ela possuir inúmeros traços melancólicos, ter sofrido – diante da suposta 

dificuldade de Gladys investir libidinalmente - uma desqualificação narcísica 

tanto no momento de sua identificação primária como no da identificação 

especular. 

Interpreto que, devido à desqualificação narcísica sofrida nos primórdios 

de sua constituição psíquica, a dimensão identificante não tenha podido 
                                                           
186 VIOLANTE, M.L.V.V. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. Rio de Janeiro: Vozes, 
1995. P. 10. 
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assumir a identificada – que não pôde se assumir com júbilo -, provocando um 

primeiro conflito identificatório, no interior do Eu. No entanto, por tratar-se de 

uma potencialidade polimorfa, a potencialidade melancólica apresenta um 

segundo conflito, entre o Eu e seus ideais, que instalou-se através do 

estabelecimento de um projeto identificatório de caráter fálico . 

O reconhecimento dessa patologia exigiu, entre outras coisas, uma 

apropriação dos pressupostos teóricos que sustentam – há 20 anos - a tese de 

Violante. Esse momento foi particularmente enriquecedor, na medida em que 

exigiu uma compreensão a respeito da articulação elaborada por Violante das 

teorias de Freud e de Aulagnier – autores centrais na elaboração da tese sobre 

a potencialidade melancólica. 

Essa construção levou-me a organizar teoricamente a constituição deste 

sujeito e de sua dialética identificatória. O trajeto, no qual parti do desejo dos 

pais entre si e por aquela filha, passando pela constituição de seu narcisismo e 

pela identificação primária, seguindo para o surgimento do seu Eu e da 

identificação especular, até a identificação simbólica, culminando na 

identificação ao projeto foi fundamental não somente para a concretização 

deste estudo, mas para a ampliação de meus conhecimentos acerca da 

psicanálise e da constituição do sujeito. 

Assim, finalizo este trabalho valorizando o rigor exigido a esta pesquisa. 

Este trabalho representou, tanto no nível pessoal como no profissional, uma 

grande realização e um avanço significativo em minhas elaborações teóricas, 

estendendo seus efeitos até minha prática clínica.  
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